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w imieniu własnym 
oraz pracowników urz´du

i gminnych jednostek
organizacyjnych 

Wójt Gminy 
Kłodawa

Anna Mołodciak

Szanowni Mizkańcy i Sympatycy Gminy Kłodawa,
Czytelnicy „Kłodawskich Wici”
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu Spokojnych,
prawdziwie rodzinnych, magicznych Świąt pełnych uśmihu, ciepła 

i wdzięczności za to, co mamy i czego doświadczamy. Wiary w to, co
przed nami, co czeka na nas, odwagi, by
wyrazić siebie każdego dnia, w każdej
minucie. Nih będzie to czas, który nas
rozpromieni, napełni optymizmem 

i pozwoli odchnąć od zgiełku
codzienności, dzieląc swe serca,
dzieląc swe chwile między bliskich
i przyjaciół.
Nih magiczna moc wigilijnego
wieczoru przyniie wielką radość 
i szczęście, a Gwiazda Blejemska
nih świi pełnym blaskiem 
i doprowadzi do Szczęśliwego
Nowego Roku, roku pełnego 
nadziei i wszelkiej pomyślności.

Drodzy Mizkańcy Gminy Kłodawa!
Okr przedświąteczny to czas refleksji i zadumy, ale jednocznie
okr podsumowania mijającego roku. Był to czas wytężonej pracy,
której efektem są kolejne inwtycje przyczyniające się do poprawy
komfortu życia Naszych Mizkańców.
Pozwólcie Państwo, że tą drogą podziękujemy Wszystkim tym, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji zadań mijającego roku.
Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku wspólnie osiągniemy zakładane
cele, a Nasza Gmina nadal będzie postrzegana jako gmina o wielu możliwościach
rozwojowych, przyjazna Mizkańcom, inwtująca w ludzi.

w imieniu własnym 
oraz 

Rady Gminy
Przewodniczàcy 
Rady Gminy
Jan Kubera
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Działania władz gminy zauważone 
na szczeblu wojewódzkim

Podczas listopadowej sesji Sejmiku Województwa Lubu-
skiego, wójt Kłodawy Anna Mołodciak została uhonorowana
„Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
Wyróżnienie to jest przyznawane osobom i organizacjom, które
swoją działalnością zawodową i społeczną wybitnie przyczyniły
się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju wo-
jewództwa. Lubuskie władze samorządowe dostrzegły aktywne
działania gminy, inwestycje ukierunkowane są na tworzenie no-
wej i modernizację istniejącej infrastruktury drogowej, wodno-
ściekowej oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Doce-
niono przedsięwzięcia oświatowe i kulturalne, stwarzające lepsze
szanse na start dla najmłodszych. Już po raz kolejny Gmina Kło-
dawa dostrzeżona została w rankingu
dziennika „Rzeczpospolitej”. W tym
roku uplasowała się na 5 miejscu wśród
najbardziej innowacyjnych gmin wiej-
skich.

„Bardzo się cieszę, że obrane kie-
runki rozwoju naszej małej Ojczyzny są
doceniane. To Państwo – Mieszkańcy
tej gminy mają największy udział w na-
szym wspólnym sukcesie. Wieloletnia
realizacja kompleksowych przedsięw-
zięć inwestycyjnych spowodowała, że
Gmina Kłodawa zyskała nowy wize-
runek – gminy o dużym potencjale roz-
wojowym, przyjaznej mieszkańcom, in-
westującej w ludzi. I właśnie to jest
zasługą Naszych Mieszkańców, którzy

aktywnie uczestniczą w życiu gminy. Działają na co dzień w
swoich sołectwach – w klubach seniora, zespołach folklory-
stycznych, tanecznych, klubach sportowych, strażach pożarnych
czy kołach wędkarskich i myśliwskich. Również bardzo dobra
współpraca z Radą Gminy przynosi wymierne sukcesy w plano-
waniu i realizacji naszych przedsięwzięć.

Takie wyróżnienie daje wielką osobistą i zawodową satysfak-
cją, ale jednocześnie motywuje do podejmowania prężnych dzia-
łań na rzecz wspólnego dobra. Na tym jednak nie poprzestaję i
nadal będę realizować powierzone mi zadania, mające na celu
poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców naszej gminy” –
powiedziała Anna Mołodciak.

KN

INWESTYCJE DROGOWE  2016 ROKU
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZY
WSPÓŁFINANSOWANIU 
Z BUDŻETU GMINY KŁODAWA

Remont drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Kłodawa
Gmina Kłodawa współfinansowała remont drogi wojewódzkiej nr 151 na od-

cinku od granicy Gorzowa Wlkp. do końca miejscowości Kłodawa. Dzięki uda-
nej współpracy z Zarządem Województwa Lubuskiego zmniejszono emisję hałasu
oraz poprawiono bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Remont drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Kłodawa
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W roku bieżącym nasza gmina otrzymała dotację
z budżetu Województwa Lubuskiego z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie dróg
dojazdowych do pól   – ul. Krótka w Wojcieszycach
oraz ul. Wierzbowa w Santocku. 

Wspólnie z Nadleśnictwem Kłodawa wykonano dwie
nakładki na ul. Świerkowej i Sosnowej w Kłodawie. 

Ul. Krótka w Wojcieszycach

Ul. Sosnowa w Kłodawie

Ul. Wierzbowa w Santocku

Ul. Świerkowa w Kłodawie
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Mieszkańcy ul. Złotej oraz łącznika wzdłuż drogi
wojewódzkiej w Kłodawie skorzystali z możliwości
wykonania modernizacji dróg w ramach inicjatyw
społecznych. 

Ul. Złota w Kłodawie

Łącznik przy drodze wojewódzkiej

Ul. Żniwna

Nakładki bitumiczne w roku 2016 zostały wykonane 
w miejscowościach:
Kłodawa:
- ul. Szmaragdowa,
- ul. Żniwna, 
- ul. Magnoliowa. 

Ul. Szmaragdowa

Ul. Magnoliowa
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Różanki:
- ul. Niepodległości dojazd do OSP Różanki 
- ul. Niepodległości dojazd do sali wiejskiej  
- łącznik od Os. Parkowego do Zespołu Szkół
- odwodnienie ul. Lipowej

Ul. Niepodległości dojazd do OSP Różanki

Ul. Niepodległości dojazd do sali wiejskiej 

Odwodnienie ul. Lipowej

Łącznik od Os. Parkowego do Zespołu Szkół
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Chwalęcice: 
- ul. Huzarów
- ul. Przylesie 

W Sołectwie Różanki Szklarnia utwardzono  nawierzchnię po starych
kortach tenisowych. 

W Rybakowie wykonano nakładkę na ul. Dębowej

Ul. Huzarów

Ul. Przylesie 

Santocko : 
- ul. Żródlana

Ul. Dębowa
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W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Chwalęcic
została uruchomiona sygnalizacja świetlna na ul. Lipowej
(przy kościele). Jest to bezpośrednie dojście na pętlę au-
tobusową. Z przejścia korzystają wszyscy mieszkańcy,
a w szczególności dzieci uczęszczające do szkoły. Zadanie
dofinansowane przez Powiat Gorzowski. 

W Santocznie wykonano drugi etap drogi w parku 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH

Wykonano malowanie poziome w poszczególnych so-
łectwach.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zamon-
towano elementy spowalniające prędkość:
1. Kłodawa: ul. Szkolna, Czereśniowa, ul. Leśna
2. Rybakowo: ul. Letniskowa
3. Chwalęcice ul. Leśna

Oświetlenie jest ważnym elementem wpły-
wającym na poczucie komfortu i bezpie-
czeństwa mieszkańców. W bieżącym roku
zostało podpisane porozumienie z mias-
tem Gorzowem Wlkp. na wykonanie
oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej Kło-
dawę z Gorzowem Wlkp. Trwa opracowa-
nie  dokumentacji projektowej zarówno po
stronie miasta Gorzowa Wlkp. jak i Gminy
Kłodawa.
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Dobudowano nowe punkty świetlne: 
– Kłodawa – ul. Jeziorna, ul. Perłowa, ul. Błękitna, ul. Irysowa,  ul. Polna (wraz z inicjatywą mieszkańców), 
– Różanki – ul. Brzozowa, ul. Sportowa i ul. Srebrna (wraz z inicjatywą mieszkańców), 
– Chwalęcice – ul. Rzeczna, ul. Huzarów, ul. Stawowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna,
– Łośno –  wzdłuż drogi powiatowej.
– Zdroisko – ul. Jaśminowa,
– Santoczno –  ul. Słoneczna, ul. Kręta

Dbamy o to, by gminy była piękna i zadbana. Mieszkańcy zatrud-
nieni w ramach prac publicznych porządkowali pobocza dróg,
place i skwery w sołectwach. Wykonywali nasadzenia nowych roślin,
pielęgnowali  tereny zielone oraz likwidowali szereg tzw. „dzikich wy-
sypisk śmieci”. Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę ok.
200 tys. zł. 

Porządkowanie terenów zielonych wokół jezior

Porządkowanie ulic

Drogi gminne utrzymywane są w V standardzie:
- jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, 
- odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mĳanek na

odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
Może występować:
- śnieg luźny do 16 godz.,
- śnieg zajeżdżony występuje,
- nabój śnieżny: występuje,
- zaspy: występują do 24 godz.,
- dopuszczalne są przerwy w komunikacji zbiorowej do 24 godz.,
- może występować: gołoledź w miejscach wyznaczonych do 6 godz.,
- może występować: śliskość pośniegowa. 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH 

Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych można uzyskać pod nr telefonów:

Zakład Komunalny w Różankach: 504 845 870 lub 543 592 015.

Urząd Gminy Kłodawa: 95-7216-666 lub 530 015 106.
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Zakończył się kolejny etap remontu
przedszkola w Różankach

Pod koniec sierpnia br. zakończył się kolejny etap prac re-
montowych w przedszkolu w Różankach. Zakres prac obej-
mował adaptację pomieszczeń po Bibliotece i Zakładzie Ko-
munalnym na salę do zajęć przedszkolnych, nową łazienkę
i pomieszczenie socjalne. 

Od 1 września w wyremontowanych pomieszczeniach edu-
kację rozpoczęła kolejna grupa przedszkolaków. W poprzednich
latach wyremontowano zaplecze kuchenne, wygospodaro-
wano pomieszczenie na dodatkową łazienkę oraz wykonano
elewację i ocieplenie dachu.  

Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
W mĳającym roku wybudowano i przekazano do użytkowania nowe odcinki sieci kanali-

zacyjnej w m. Chwalęcice w ulicach – Rzecznej, Łąkowej, Konwaliowej, Jaśminowej, Kaszta-
nowej, Lotniskowej i Południowej oraz wykonano tzw. odejścia w kierunku ul. Jaworowej i Aka-
cjowej. 

Trwają prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w Kłodawie w ulicach Jachtowej, Wioślar-
skiej, Brzegowej, Rybackiej, Sezamkowej i Kaktusowej. 

Także w tym roku wykonaliśmy wodociąg zasilający Różanki w wodę z sieci miejskiej.
Wszystkie inwestycje na łączną kwotę ponad 2 mln zł były finansowane ze środków budżetu
gminy. 

Roboty przygotowawcze do bu-
dowy sieci kanalizacyjnej w ul.
Kasztanowej w Chwalęciach

Kanalizacja  Chwalęcice ul. Lotniskowa Ul. Wspólna w Kłodawie

Ul. Jachtowa w Kłodawie Wodociąg Różanki



12

Wydanie Specjalne 2014

Nowe przyłącze wodociągowe
do przedszkola w Wojcieszycach

Do budynku przedszkola w Wojcieszycach wykonano nowe przyłącze wodociągowe. Wy-
mieniony został istniejący rurociąg, który był zakamieniony oraz przebudowano układ rozli-
czeniowy.  

Wodociąg Zamoksze
Rozbudowaliśmy sieć wodociągową do osady Zamoksze. W ramach

prac, które wykonał Zakład Komunalny wybudowano ponad 2 km sieci
rozdzielczej do budynków mieszkalnych. Całość prac została sfinanso-
wana z budżetu gminy. 

Nowy chodnik na terenie Zespołu Szkół 
w Kłodawie

Na terenie Zespołu Szkół w Kłodawie na od-
cinku od bramy wjazdowej przy ul. Szkolnej do
boiska ułożono nowy chodnik z kostki brukowej. 

Na boisku w Różankach zostało zamontowane ogrodzenie
bezpośrednio oddzielające murawę boiska od trybun. Inwesty-
cja miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas rozgry-
wania meczów piłkarskich. Tym samym zostały spełnione wy-
magania, które nakładają przepisy określone przez PZPN.
Całość prac została sfinansowana ze środków budżetu gminy. 

Nowe ogrodzenie na
boisku w Różankach
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Remont remizy strażackiej 
w Różankach 

W TRAKCIE OPRACOWNIA

1. Projekt sieci kanalizacyjnej w Mironicach.
2. Projekt sieci kanalizacyjnej Santocko Kolonia.
3. Projekt sieci kanalizacyjnej Chwalęcice 

(obręb ul.Pszenicznej i Sosnowej).
4.Projekt przebudowy ośrodka zdrowia 

w Wojcieszycach.
5.Projekt przebudowy kuchni w świetlicy

wiejskiej w Santocku.
6.Projekt ścieżki rowerowej Kłodawa

Chwalęcice

1.Projekt budowy budynku remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Santocku.

2.Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
w ul. Jaworowej i Akacjowej w Chwalęcicach.

3.Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
w ul. Czereśniowej i Ogrodowej w Kłodawie.

4.Projekt budowy biblioteki i Gminnego
Centrum Kultury w Kłodawie.

PRZYGOTOWANE DO REALIZACJI

Teczka projektów

Kilka miesięcy temu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Różankach otrzy-
mała samochód pożarniczy. Jeden z garaży, w którym miał stacjonować pojazd był
za niski. Wójt podjęła decyzję o przebudowie istniejących wjazdów do garaży.
W ramach inwestycji podwyższone zostaną nadproża i co ważne zamontowane
będą nowe bramy garażowe, a także zostanie odnowiona elewacja całego bu-
dynku. 

„Lubuska siłownia pod chmurką” powstała 
w Kłodawie

Gmina Kłodawa znalazła się w gronie 8 samorzą-
dów, które otrzymały dofinansowanie z programu „Lu-
buskie siłownie pod chmurką”. Siłownia powstała
w Kłodawie, przy Placu 700-lecia, obok już istniejącego
placu zabaw. Zamontowane zostały tam certyfikowane
urządzenia typu wycisk ręczny, wioślarz, twister, orbit-
rek, wahadło oraz biegacz do ćwiczeń, a także wypo-
sażenie uzupełniające w postaci ławek, stojaka na ro-
wery i koszy na śmieci. Jest to miejsce do aktywnego
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i osoby
odwiedzające naszą gminę. W pozostałych sołectwach
takie siłownie zostaną zamontowane w przyszłym roku.
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Planowanie przestrzenne w gminie

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2017 roku

Planowanie przestrzenne to myślenie o przyszłości i rozwoju
całej gminy. Dlatego też, gmina ma ponad 40 planów zagos-
podarowania przestrzennego, obejmujących całe obręby San-
tocko i Mironice oraz poszczególne fragmenty w pozostałych
miejscowościach. W październiku Rada Gminy zatwierdziła
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położo-
nego w obrębie Wojcieszyce, a przeznaczonego przede wszyst-
kim pod podstrefę Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra
Gospodarki włączenia terenu objętego planem do stref eko-
nomicznych i przejściu uzgodnień międzyresortowych, Komi-
tet Stały Rady Ministrów przekaże przygotowane rozporzą-

dzenie na posiedzenie Rady Ministrów celem zatwierdzenia. Po
włączeniu terenu, Rozporządzeniem Rady Ministrów do Stref
Ekonomicznych, miejmy nadzieję, znajdą się inwestorzy, któ-
rzy stworzą nowe miejsca pracy, a może też osiedlą się w na-
szej Gminie.

Ale nie tylko plany zagospodarowania przestrzennego po-
zwalają na ustalanie nowych funkcji dla różnych terenów. To
także decyzje o ustaleniu warunków zabudowy pozwalają in-
westorom rozpocząć inwestycje. I tak w roku 2016 Wójt Gminy
Kłodawa wydała ponad 100 decyzji o ustaleniu warunków za-
budowy i zagospodarowania przestrzennego oraz kilkanaście
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Iwona Szabowicz

Gminny Plan Rewitalizacji
Obowiązek utworzenia Gminnego Planu Rewitalizacji na-

kłada na gminy ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitali-
zacji. Daje ona jednak jeszcze furtkę, aby opracować go na pod-
stawie wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020. GPR to nic innego jak doku-
ment strategiczny z długą perspektywą czasową, wyznaczający
kierunki działań, w celu wyeliminowania różnic rozwojowych po-
między obszarami. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia
prowadzenia długofalowej, zrównoważonej polityki rozwoju
Gminy. Aby opracować dokument, niezwykle istotne jest, aby
prawidłowo wyznaczyć obszar zdegradowany (społecznie, kul-
turowo, przestrzennie, środowiskowo itp.), aby następnie ten
obszar poddać działaniom rewitalizacyjnym.

Gmina Kłodawa przystąpiła do wyznaczania tego obszaru.
W tym procesie niezwykle istotne jest, aby to właśnie miesz-
kańcy brali czynny udział w pracach zespołu projektowego. Za-
chęcam do śledzenia strony internetowej Gminy Kłodawa, gdzie
będziemy zamieszczać pytania, ankiety i wywiady z mieszkań-
cami. Zależy nam, by był to nasz wspólny dokument, który od-
powiada na rzeczywiście zdiagnozowane potrzeby. Gdy wyzna-
czony zostanie obszar zdegradowany oraz zdiagnozowane
zostaną potrzeby mieszkańców, przystąpimy do opracowania do-
kumentu strategicznego, w którym zamieścimy ścieżkę działania
na najbliższe lata. Sama treść dokumentu również będzie kon-
sultowana z mieszkańcami. Dbamy o to, by skutecznie realizo-
wać zasadę „nic o Was bez Was“.

Sylwia Mikołajczuk

Lp. Nr działki Powierzchnia Położenie Przeznaczenie nieruchomości

1 91/1 0,1493 Łośno Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem
2  91/2 0,1306 Łośno Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem
3 91/4 0,1300 Łośno Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem
4 91/5 0,1246 Łośno Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem
5 672 0,1781 Różanki Obiekty i urządzenia obsługi trasy

6
76/3 0,09
76/4 0,0546

Różanki Zabudowa mieszkaniowa

7 1/2 0,2704 Rybakowo

8 569/4 0,1209 Rybakowo Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem
9 569/5 0,2248 Rybakowo Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem
10 569/9 0,1209 Rybakowo Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem
11 569/10 0,1606 Rybakowo Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem
12 22/7 0,1262 Zdroisko Zabudowa mieszkaniowa

Zabudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie
zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą
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Przed nami budżet na 2017 rok!
Na 2017 rok Ministerstwo Finansów dla Gminy Kłodawa za-

planowało: 11 mln zł z tytułu udziałów od osób fizycznych (po-
nad 1,8 mln zł więcej niż w roku bieżącym), 1,6 mln zł z tytułu
subwencji wyrównawczej (więcej o 92 tys. zł) oraz 5,5 mln zł z ty-
tułu subwencji na zadania oświatowe (niestety o 600 tys. zł
mniej). 

20 października otrzymaliśmy również dane z Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego o  planowanych dotacjach na 2017 r.
W przyszłorocznym budżecie najwięcej środków otrzymamy na
wypłatę programu „500+”. Rząd na to zadanie w Gminie Kło-
dawa przeznaczy ponad 5,2 mln zł. Dla zobrazowania skali za-
dania, łącznie w województwie lubuskim wydatkowanych bę-
dzie ponad 526  mln zł. Kolejnym zadaniem, pod względem
otrzymywanych środków, są świadczenia rodzinne, na które to
rząd przeznaczył ponad 2,4 mln zł.

Wójt Gminy Kłodawa zaproponowała, a Rada Gminy podjęła
decyzję, iż podatki lokalne pozostają na niezmienionym, od 2013
roku, poziomie. 

Budżet po stronie dochodów wynosić będzie ponad 35 mln zł,
z tego dochody zewnętrzne (subwencje i dotacje) stanowić będą
45% budżetu (ponad 15,9 mln zł), natomiast dochody własne
(podatki, udziały, sprzedaże) w kwocie ponad 19,5 mln zł, 55%
budżetu! Taki wynik wskazuje, iż Gmina Kłodawa jest niezależna
od środków zewnętrznych, tym samym realizuje optymalną po-
litykę finansową, która gwarantuje rozwój (rysunek). 

Budżet po stronie wydatków wynosić będzie ponad 44 mln zł
i jest nastawiony na maksymalne wykorzystanie środków unĳ-
nych, przeznaczonych wyłącznie na inwestycje. Te w przyszłym
roku będą wynosić prawie 17 mln zł! Czyli stanowić będą 38%
budżetu. Planuje się, iż największy udział w inwestycjach będzie
miało zadanie realizowane wspólnie z Powiatem tj.: moderniza-
cja drogi Kłodawa-Łośno. Koszt tej inwestycji to prawie 7 mln zł,
z czego Gmina Kłodawa przeznaczy ok. 550 tys. zł. jako wkład
własny. Kolejnymi zadaniami wpisanymi do przyszłorocznego

budżetu są: rozbudowa świetlicy w Kłodawie o bibliotekę i cen-
trum kultury, budowa remizy w Santocku, termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej (urząd, szkoła i przedszkole),
rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa przy-
domowych oczyszczalni ścieków, modernizacja i budowa dróg
gminnych i wiele, wiele innych…

W związku z powyższym, iż wydatki będą przewyższać do-
chody, deficyt budżetowy wyniesie ponad 9,3 mln zł i zostanie po-
kryty kredytem bankowym w wysokości ponad 10,6 mln zł. Jed-
nakże zaciągnięty kredyt będzie spłacany otrzymanymi
dochodami majątkowymi (otrzymanym dofinansowaniem na
inwestycje).

Projekt budżetu wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na
lata 2017-2020, Anna Mołodciak – Wójt Gminy Kłodawa złożyła
do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Radzie Gminy w obo-
wiązującym ustawowo terminie, czyli do 15 listopada br. Teraz
Rada Gminy, po zapoznaniu się z ww. dokumentami, w grudniu,
na tzw. sesji budżetowej, zdecyduje czy przyjmie budżet z tyloma
zadaniami inwestycyjnymi zaproponowanymi przez wójta.
Miejmy nadzieję, że tak, bo będzie to budżet prorozwojowy…

Agnieszka Chudziak – Skarbnik  Gminy Kłodawa
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Podatki lokalne bez zmian
Radni Gminy Kłodawa na listopadowej sesji przychylili się do

wniosku Wójta Gminy, aby nie podwyższać lokalnych podatków.
W związku z powyższym stawki w podatku od nieruchomości
i od środków transportowych pozostają na poziomie z 2013 r.
W lutym otrzymacie Państwo decyzje podatkowe na rok 2017.
Dla przypomnienia przytaczam obowiązujące stawki:
Podatek od nieruchomości – poszczególne stawki podatku od
nieruchomości, będą wynosiły:
1. od budynków lub ich części:

• mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,70 zł –
93% stawki maksymalnej,

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – od
1 m2 powierzchni użytkowej –21 zł – 92% stawki maksy-
malnej,

• zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
wykwalifikowanym materiałem siewnym – 1 m2 powierzchni
użytkowej – 10,59 zł – 100% stawki maksymalnej,

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie świadczeń zdrowotnych – 1 m2 powierzchni użytko-
wej – 4,61 zł – 100% stawki maksymalnej,

• od pozostałych – 1 m2 powierzchni użytkowej – 7,36 zł –
96% stawki maksymalnej,

2. od gruntów:
• związanych z działalnością gospodarczą – 1 m2 powierzchni

– 0,84 zł – 94% stawki maksymalnej,

• pod wodami powierzchniowymi…– od 1 ha – 4,54 zł –
100% stawki maksymalnej,

• od pozostałych – 1 m2 powierzchni – 0,43 zł – 91% stawki
maksymalnej,

• niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o re-
witalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie za-
kończono budowy zgodnie z przepisami prawa budow-
lanego – 2 zł od 1 m2 powierzchni.

Stawka podatku rolnego w 2017 r. wynosić będzie – 131,10 zł
za 1 ha przeliczeniowy. 
Stawka podatku leśnego w 2017 r. wynosić będzie – 191,01 zł
za 1m3, czyli 42,02 zł za 1 ha.

Przypominam również terminy płatności podatków lokal-
nych (dla osób fizycznych), które wynikają z ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, i tak:  I rata – 15 marca, II rata – 15
maja, III rata – 15 września oraz IV rata – 15 listopada.

Agnieszka Chudziak - Skarbnik  Gminy Kłodawa

Rozlicz PIT „Dla Kłodawy”
Jeśli gmina Kłodawa jest centrum Twojego życia – tu miesz-

kasz – składając deklarację PIT za 2016 r. w Urzędzie Skarbowym
w  Gorzowie Wlkp. wskaż „kłodawski” adres zamieszkania,
a dzięki temu przekażesz część swojego podatku na rozwój gminy.

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

Dlaczego to ważne? Część Twojego podatku zostanie w Gmi-
nie Kłodawa

Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu
Państwa. Jego część zostaje przekazana do gminy, w której zos-

tał rozliczony PIT. Szacuje się, że w gminie Kłodawa mieszka kil-
kaset osób, które są zameldowane na terenie innych gmin i tam
trafia część ich podatku. Pieniądze, które mogłyby wpłynąć na
poprawę jakości życia mieszkańców, nie trafiają do budżetu.

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

Jak rozliczyć PIT „dla Kłodawy”
Jeśli rozlicza Cię pracodawca, który w Twoim imieniu wypeł-

nia PIT i przesyła go do Urzędu Skarbowego, wystarczy, że
zgłosisz mu swój aktualny adres zamieszkania na terenie naszej
gminy.

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

KN
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Ponad 158 tys. zł zasiliło budżety domowe
rolników z naszej gminy

W 2016 roku ponad 158 tys. zł przekazano rolnikom z terenu
gminy Kłodawa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rol-
nej. O zwrot podatku akcyzowego wystąpiło 131 rolników. Na
podstawie złożonych wniosków wydano 128 decyzji pozytyw-
nych na łączną kwotę 158.549,75 zł. W zbliżającym się 2017
roku rolnicy również będą mogli liczyć na takie wsparcie. Każdy
rolnik, który złoży wniosek w lutym 2017 r. może liczyć na wy-
płatę już w kwietniu – gotówką albo przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku. Limit zwrotu podatku w 2017
roku wynosić będzie 86,00 zł za każdy hektar użytków rolnych.
Celem obowiązującej od 1 kwietnia 2006 r. ustawy o zwrocie
podatku akcyzowego jest udzielanie pomocy finansowej dla
producentów rolnych oraz zwiększenie konkurencyjności pol-
skich gospodarstw rolnych na rynku unĳnym. Podobna pomoc
dla rolników funkcjonuje także w innych krajach członkow-
skich Unii Europejskiej.

Urząd Gminy Kłodawa informuje, że producenci rolni mogą
składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Wójta
Gminy Kłodawa w dwóch terminach tj.:
• od 1 lutego do 28 lutego 2017 r. – wraz z fakturami VAT (lub

ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) do-
kumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 roku, oraz

• od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. – wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem)
dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rol-
nej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 roku.
Wnioski można pobrać bezpośrednio w urzędzie (w pokoju

nr 15) lub ze strony internetowej  www.klodawa.pl. Szczegóło-
wych informacji udzielają pracownicy urzędu pod numerem te-
lefonu (95) 7216 670.

A. Mielnik

Środki zewnętrzne na realizację 
zadań gminnych

Rok 2016 to czas intensywnej pracy związanej z pozyskaniem
środków zewnętrznych na realizację zadań gminnych oraz okres
przygotowań do aplikowania o środki w ramach nowej perspek-
tywy unĳnej 2014-2020.  

Jak co roku wnioskowaliśmy do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest na terenie Gminy Kłodawa” w ramach programu
AZBEST 2016. Wsparciem objętych zostało 21 gospodarstw
domowych, usunięto łącznie 1 851,5 m² azbestu a dofinanso-
wanie wyniosło 9 074,57 zł, co stanowiło 100% wartości inwe-
stycji.   

W ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 w bieżącym roku wnioskowaliśmy,
zrealizowaliśmy i rozliczyliśmy inwestycję pn. „Przebudowa ulicy
Rzecznej w miejscowości Chwalęcice wraz z rozbudową infras-
truktury oraz przebudowa pętli autobusowej – etap I”, całkowity
koszt zadania wyniósł 271 500,00 zł czego dofinansowanie w wy-
sokości 50% kosztów kwalifikowalnych wyniosło 124 000,00 zł.

Na rok 2017 złożony został wniosek na realizację zadania pn.
„Przebudowa ulicy Polnej z uspokojeniem ruchu w Kłodawie
wraz z przebudową skrzyżowań z ulicą Wiejską w Santocku
oraz z ul. Chwalęcicką w Kłodawie”. Obecnie trwa weryfikacja
wniosku. 

Ze środków budżetu Województwa Lubuskiego w ramach
programu „Lubuskie siłownie pod chmurką” na placu 700-lecia
w Kłodawie wybudowana została siłownia zewnętrzna składająca
się z 6 elementów. Postawiono także dodatkowe ławeczki, stojak
na rowery jak również wykonano ogrodzenie zarówno siłowni jak

i istniejącego placu zabaw. Koszt całkowity inwestycji wyniósł
31000 zł, z czego dofinansowanie 12 350,00 zł.

Na remonty nawierzchni dróg rolniczych – ul. Krótkiej w Woj-
cieszycach i ul. Wierzbowej w Santocku otrzymaliśmy dotację ze
środków z budżetu Województwa Lubuskiego w ramach Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych. Łączna kwota dofinansowa-
nia wyniosła 134 900,00 zł. 

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miej-
skiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.  Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w 2016 roku wnio-
skowaliśmy w następujących obszarach wsparcia:  
• Edukacja szkolna – „Kształtowanie kompetencji kluczowych

na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”,
• Edukacja przedszkolna – „Wesoła Gromada – utworzenie

nowego OWP”,
• Promocja gospodarcza – projekt pilotażowy.  

Natomiast na przełomie roku 2016/2017 składane będą wnio-
ski na dofinansowanie następujących projektów:
• Efektywność energetyczna (termomodernizacja) – „Termo-

modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Kłodawa”,

• Zasoby kultury i dziedzictwa naturalnego – „Rozbudowa
świetlicy wiejskiej w Kłodawie wraz z infrastrukturą tech-
niczną i zagospodarowaniem terenu”. 
Na początku 2017 roku w ramach „Gospodarki wodno-ście-

kowej“ poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej in-
frastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii“ objętego Programem Rozwoju Ob-
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W październiku rozpoczęliśmy wspólnie z partnerami Miej-
skiego Obszaru Funkcjonalnego realizację przedsięwzięcia pt.
„Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy
na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”. Projekt, który dofinanso-
wany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, opiewa na kwotę 7 109 788,68 zł, z czego
udział Gminy Kłodawa to ponad 400.000,00 zł.

W ramach projektu uczniowie obu szkół (ZS Kłodawa, ZS Ró-
żanki) wezmą udział w szeregu zajęć dodatkowych, kółek zain-
teresowań, zajęć rozwĳających, wyrównawczych, rewalidacyj-
nych, korekcyjno-kompensacyjnych itp. Dzieci poznają efektywne
techniki uczenia się, przejdą kursy z preorientacji zawodowej
natomiast nauczyciele odbędą specjalne szkolenia z doskonale-
nia zawodowego. Wszystkie działania w projekcie nakierowane są
na realizację celu głównego, czyli podniesienia poziomu kompe-
tencji kluczowych oraz kształtowania właściwych postaw i umie-
jętności niezbędnych na rynku pracy. Nowe sposoby pracy
z uczniami, np. nauczanie za pomocą eksperymentu ma od nowa

zainteresować ucznia nauką, podnieść jakość kształcenia i przy-
swajania wiedzy, co w konsekwencji ma wpłynąć na wyraźny
wzrost poziomu wyników z egzaminów zewnętrznych.

Należy również wspomnieć, iż w ramach projektu uczniowie
będą brać udział w zajęciach wyjazdowych, które odbędą się
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w Gorzowskim
Ośrodku Technologicznym, w Centrum Nauki Eureka w Szcze-
cinie, w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze czy w in-
stytucie prognozowania pogody.

Projekt szkolny, to również doposażenie naszych placówek
w nowoczesny sprzęt. Do szkoły w Kłodawie trafi 16 nowo-
czesnych laptopów jako doposażenie pracowni interaktywnej,
4 tablice interaktywne (w tym 2 tablice z projektorem), 10 tab-
letów. Szkoła w Różankach otrzyma aparat cyfrowy, kamerę, 24
tablety. Powstanie również pracownia przyrodnicza, w której
znajdą się nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do
nauki przedmiotów biologiczno-chemiczno-fizycznych.

Sylwia Mikołajczuk

„Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby
rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”  –
rozpoczął się projekt szkolny 

szarów Wiejskich na lata 2014-2020 będziemy aplikować o do-
finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Zdroisko, Rybakowo, Santoczno, Łośno i Lipy.   

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania „Kraina Szlaków
Turystycznych” będziemy aplikować o środki na budowę placów
zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Kłodawa. Z ko-
lei w ramach programu rybackiego za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Rybackiej Pojezierze Dobiegniewskie złożony zostanie
wniosek o budowę remizy i centrum ratownictwa wodnego
w Santocku. 

W ramach projektu „Dziedzictwo sakralne dolnej Warty”
wspólnie z Gorzowem i czterema gminami staramy się o ponad
20 milionów unĳnego dofinansowania na odnowę zabytków,
w tym 3 zabytkowych kościołów w naszej gminie. Zapropono-
wane rozwiązania służyć będą rewaloryzacji historycznej prze-
strzeni, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów sakralnych
poprzez taką jej aranżację i doposażenie, by możliwy był z jed-
nej strony rozwój nowych funkcji przestrzeni sakralnej (np. kon-
certowej, wystawienniczej), z drugiej natomiast w zachowaniu
i zabezpieczeniu dziedzictwa religĳnego tych obiektów.

Beata Grzegolec

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w  kolejnej edycji
projektu pt. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na tere-
nie Gminy Kłodawa”. Zadanie polega na demontażu, transpor-
cie i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Kłodawa (pokrycia dachowe, materiały budowlane itp.). Środki

pozyskane z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przeznaczone są dla osób prywatnych na
pozbycie się materiałów zawierających tę szkodliwą substancję.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kłodawa
do 15 stycznia 2017 r.

Program Azbest 2017
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Wydanie Specjalne 2010

W październiku br. Gmina Kłodawa otrzymała środki w wysokości 52.016,54 zł na zakup pod-
ręczników. Rządowym programem dotyczącym darmowych podręczników, materiałów eduka-
cyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2016/2017 zostaną objęci uczniowie klas:
I-V szkoły podstawowej oraz I i II Gimnazjum. Ich rodzice nie zapłacą również za ćwiczenia. Pod-
ręczniki, które szkoły zakupiły w 2015 roku, są wieloletnie i zgodnie z przyjętą zasadą, mają słu-
żyć trzem kolejnym rocznikom. Szkoły wypożyczają je uczniom na dany rok szkolny. W roku
2016/2017 trafią do klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum. Dla tych uczniów
nowe będą tylko ćwiczenia, które, tak jak w roku poprzednim, otrzymają na własność. Całkiem
nowy komplet bezpłatnych podręczników otrzymają w tym roku klasy III i V szkoły podstawowej
oraz uczniowie klasy II gimnazjum. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewni im również bez-
płatne materiały do ćwiczeń oraz w przypadku uczniów klas III podręcznik do nauki języka ob-
cego. Jedyne za co rodzice będą musieli zapłacić, to podręczniki do przedmiotów nieobowiązko-
wych (np. etyka, religia, dodatkowy język obcy). W przypadku klas początkowych będzie to tylko
podręcznik do religii. Na zakup podręczników szkoły otrzymały dotację na jednego ucznia – po
140 zł w podstawówkach i po 250 zł w gimnazjach. Dodatkowo dla tych uczniów otrzymały po
25 zł na zakup ćwiczeń. Jeśli chodzi o klasy III szkoły podstawowej dotacja wyniesie 50 zł na za-
kup ćwiczeń i 25 zł na podręcznik do nauki języka obcego. 

Agnieszka Chudziak - Skarbnik  Gminy Kłodawa

Centrum Integracji Społecznej Różanki
Od dnia 1 września 2016 r. na terenie gminy rozpoczęło działalność Centrum In-

tegracji Społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego – Lubuskie 2020. Swoją siedzibę ma na terenie Zakładu Komunalnego
w Różankach.

Centrum w ramach swojego działania obejmującego lata 2016 – 2018 zatrudnia
mieszkańców z naszej gminy.  W ramach współpracy z Zakładem Komunalnym i in-
struktorem zawodu uczestnicy realizują zadania na terenie całej gminy m. in. pracują
przy utrzymaniu terenów zielonych, utrzymaniu czystości chodników i ciągów pieszo-
rowerowych, wykonują prace
związane z oczyszczaniem rowów

melioracyjnych oraz drobne prace budowlane .
Działanie Centrum ma na celu aktywizację zawodową uczestników programu -

mieszkańców gminy oraz naukę umiejętności, które pomogą im w stałym zatrudnie-
niu po zakończeniu programu. 

Dzięki podjętej współpracy przed dniem 1 listopada pracownicy Zakładu Ko-
munalnego wraz z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodawa
wykonali prace związane ze sprzątaniem cmentarzy w Różankach, Kłodawie, Łoś-
nie, Chwalęcicach, Wojcieszycach i Santocznie. 

Kierownik Zakładu Komunalnego  Agnieszka Szurgot-Miłosz

W roku 2016 odnowiona została sala wiejska w Chwalęcicach. Remont obej-
mował malowanie ścian, położenie tynku mozaikowego, montaż kinkietów
i elementów dekoracyjnych. Zakupione zostały również nowe kotary zasła-
niające wnęki. Kuchnię doposażono w profesjonalny pochłaniacz pary oraz pa-
telnię elektryczną. 

Odbywały się cykliczne już spotkania okolicznościowe dla mieszkańców: za-
bawa choinkowa dla dzieci, Majówka, Dzień Dziecka, spotkania Seniorów, za-
bawa andrzejkowa. 

Składam serdeczne podziękowania osobom z Rady Sołeckiej, które pomogły
w realizacji w/w zadań, a w szczególności p. Dariuszowi Piotrzkiewiczowi.

Sołtys Chwalęcic Jacek Rożnowski

Rządowy program „Darmowe Podręczniki”

Chwalęcice – odnowiona sala wiejska
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Sołectwo Kłodawa wraz z Księdzem Proboszczem Tadeuszem
Stachurą na początku 2016 roku zorganizowało dla mieszkańców
spotkanie opłatkowe. Przy wspólnej kolacji  śpiewaliśmy kolędy
i przeżywaliśmy okres bożonarodzeniowy. Nie zapomnieliśmy
również  o naszych milusińskich,
dla których zorganizowaliśmy
zabawę choinkową z prezentami. 

W marcu z okazji Dnia Kobiet
spotkaliśmy się z naszymi pa-
niami na cyklicznej imprezie,
podczas której panie realizowały
się w konkursach i śpiewach. 

Nasze sołectwo uczestniczyło
w różnych imprezach organizo-
wanych przez gminę tj.: Kło-
dawska Majówka, Dożynki
Gminne czy też Turniej Sołectw.
Członkowie Rady Sołeckiej
czynnie bierą udział w organiza-
cji Dnia Dziecka na Kłodawskiej
Majówce. 

W miesiącach letnich, od maja
do sierpnia, odbyły się turnieje
piłki siatkowej plażowej w kate-
goriach: ,,Seniorzy” oraz ,,Mło-
dzicy + Kobiety”. Zwycięzcy
każdego turnieju otrzymali za
I miejsce puchar oraz dyplomy
do III miejsca. Do klasyfikacji
końcowej brane były tylko te
pary, które uczestniczyły w przynajmniej 2 turniejach. W katego-
rii ,,seniorzy” wygrała para Mocek i Woźniak (30 pkt) przed parą
Trukszyn i Halinski (24pkt). Trzecie miejsce Kubera i Kubera
(22pkt). W kategorii ,,Młodzicy + Kobiety” zwyciężyła para Kul-
chawy i Wójcik (40 pkt) przed Szambelan i Kosińska (36pkt). 

W naszym sołectwie czynnie działają i uczestniczą w życiu
społecznym: OSP Kłodawa, Klub Seniora, Zespół Kłodawianki,

Klub Sportowy GKP Kłodawa oraz świetlica wiejska. Kłoda-
wianki nie tylko śpiewają i zdobywają statuetki, ale również uczest-
niczą w przygotowaniu imprez sołeckich czy też wieńca dożyn-
kowego. Panie z Klubu Seniora dzielnie wspierają Zespół

Kłodawianki w pracach na rzecz
sołectwa. Spotkania Klubu Se-
niora odbywają się raz w tygod-
niu we wtorek w Remizie Stra-
żackiej. Nasi strażacy nie tylko
czynnie uczestniczą w pożarach
czy zdarzeniach ale również  od-
notowują sukcesy w zawodach
strażackich czy Halowych Mist-
rzostwach Polski w Piłce Nożnej.
Jesteśmy dumni z naszego klubu
sportowego GKP Kłodawa. Dla
naszych zawodników jest to
forma zabawy i rekreacji. Grają
w klasie B, w obecnym sezonie
zajmują II miejsce. 

Nie możemy zapomnieć o dzia-
łalności świetlicy, tam dzieci pod
okiem Pani Angeliki realizują się
i spotykają w godzinach popo-
łudniowych. Ich priorytetowa im-
preza jest w miesiącu czerwcu,
gdzie witają z innymi dziećmi ze
świetlic z gminy Kłodawa utęsk-
nione wakacje. 

Sołectwo Kłodawa wraz z Kło-
dawiankami są organizatorami Przeglądu Pieśni Maryjnych.
W tym roku Honorowy patronat objął Ksiądz Biskup Tadeusz Li-
tyński  oraz Wójt Anna Mołodciak. Do cyklicznych imprez so-
łeckich należą dożynki sołeckie, podczas których dziękujemy za
otrzymane plony. Uczestniczymy w uroczystej polowej mszy do-
żynkowej a potem wspólnie się bawimy. 

W listopadzie już po raz jedenasty spotkaliśmy się na Wieczo-
rze Pieśni Patriotycznej,
gdzie razem z mieszkań-
cami czcimy Święto Od-
zyskania Niepodległości.
Współpracujemy z miejs-
cowością Falekanhagen
z Niemiec, gdzie obu-
stronnie uczestniczymy
w naszych lokalnych im-
prezach. 

Dziękujemy wszyst-
kim, którzy wspierają na-
sze lokalne działania,
sponsorom oraz Pani
Wójt, która zawsze
wkłada swoją cząstkę
w naszą działalność so-
łecką.

Sołtys Jan Kubera

Sołectwo Kłodawa
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W bieżącym roku nasza miejscowość wypiękniała. Jest to wy-
nik owocnej współpracy Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia „Na-
sze Różanki” z Urzędem Gminy w Kłodawie.

Efektem wspólnych działań są wyremontowane drogi, które
nie tylko zwiększają estetykę wsi ale znacznie podnoszą komfort
życia naszych mieszkańców. W tym roku nakładki asfaltowe
otrzymały ulice: Niepodległości – odcinek od drogi Wojcieszyc-
kiej do OSP oraz od Kościoła do świetlicy wiejskiej a także od-
cinek Os. Parkowe – szkoła. Kilka nowych punktów świetlnych
(na ul. Sportowej, Brzozowej i Srebrnej) zwiększa bezpieczeń-
stwo mieszkających tutaj ale także spacerujących i przejeżdża-
jących. Starania Stowarzyszenia „Nasze Różanki” doprowa-
dziły do wyczyszczenia rowów melioracyjnych. Działania
podnoszące komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców Ró-
żanek to najważniejsze cele naszej pracy. Ale ważna jest dla nas
również integracja, dlatego organizujemy wiele imprez
np. w styczniu – bal karnawałowy dla dzieci, w czerwcu – zabawy
z okazji Dnia Dziecka. Latem sprzątaliśmy lasek przy ul. Dę-
bowej a wieczorem piekliśmy kiełbaski przy wspólnym ognisku. 

Nasze sołectwo aktywnie uczestniczyło w dożynkach gmin-
nych prezentując oryginalny wieniec i organizując ciekawe
stoisko. We wrześniu dziękowaliśmy naszym rolnikom za trud
zbioru płodów rolnych, organizując dla nich dożynki sołeckie.
Klub „Trochę Starszej Młodzieży 50+” zorganizował trzy
duże spotkania integrujące (w których każdorazowo uczestni-

czyło ponad 100 osób) tj. Noworoczne, z okazji Dnia Kobiet
i Tygodnia Seniora. Atrakcją spotkań są występy artystyczne
naszych miejscowych talentów: Joli Banickiej, Dawida i Tymka
Gigołów, Kuby Omeluk, Pauliny i Hani Stasiak. Występuje
również nasz zespół „Róży Kwiat”. Uczestników imprez bar-
dzo cieszy loteria fantowa, którą organizuje Wójt Gminy Kło-
dawa Anna Mołodciak oraz zabiegi kosmetyczne, które za-
wdzięczamy dyrektor CKZiU „Medyk” Pani Irenie Szklanej –
Berest. Nasze najpięk-
niejsze Panie 80+ od-
wiedzamy w domach
z okazji Święta Kobiet.
Cieszymy się bardzo,
że to właśnie w Ró-
żankach mieszka naj-
starsza mieszkanka
naszej gminy – Pani
Barbara Rządkowska. 

Wszystkim Miesz-
kańcom Różanek, któ-
rzy pracują na rzecz rozwoju i piękna naszej wsi oraz Gospo-
darzom Gminy Kłodawa dziękujemy za troskę o nasze wspólne
dobro.

Bieżące działania Samorządu Wiejskiego oraz aktywu spo-
łecznego wsi Różanki systematycznie prezentujemy na naszej
stronie internetowej www.rozanki.pl.

B. Adamczak

W ramach konkursu „Działaj Lokalnie”
przeprowadzonego przez Stowarzyszenie
Kraina Szlaków Turystycznych, Rybakowo
otrzymało grant w wysokości 5000,00 zł na
swój projekt pn. „Park w Rybakowie”.

W prace przy projekcie zaangażowało się
wielu mieszkańców wioski i tak oto po-
wstało piękne miejsce spotkań i wypo-
czynku.

Sołtys Jolanta Kostrubiec

Park w Rybakowie

Różanki wypiękniały
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Rok 2016 to bardzo dobry rok, pełen sukcesów, inwestycji,
ale po kolei...
OSP Santocko

W lutym nasi strażacy zdobyli pierwsze miejsce w plebis-
cycie organizowanym przez PKN ORLEN  „Strażacy na me-
dal”, pokonując ponad 200 jednostek z całej Polski.

Kolejnym ważnym osiągnięciem było zdobycie Mistrza
Polski w Piłce Halowej. Sukces nie byłby możliwy gdyby nie
wsparcie zaprzyjaźnionych jednostek z powiatu gorzowskiego
oraz kierownika drużyny – Pawła Kudelskiego. W zawodach
na szczeblu powiatu seniorzy zajęli III miejsce, juniorzy
I miejsce, natomiast w zawodach gminnych dwie nasze dru-
żyny stanęły na najwyższym miejscu podium. Nietypowym
startem było uczestnictwo w Dniach Gorzowa, gdzie jedno-
stka wystawiła załogę do „Smoczych Łodzi”. Po zaciętej
walce zajęliśmy II miejsce. 

Seniorzy 
Zarząd Klubu Seniora w Santocku przygotował w tym

roku dwa spotkania w świetlicy dla swoich członków i sym-
patyków. Pierwsze, karnawałowe, odbyło się w lutym, na-
stępne 22 października z okazji Dni Seniora.
Świetlica

Po kilkunastu latach współ-
pracy ze stanowiskiem in-
struktora pożegnała się pani
Maria Nowak. Symboliczne
pożegnanie nastąpiło podczas
wręczenia Kłodawskich Osca-
rów. W ramach podziękowa-
nia za zasługi Pani Maria
otrzymała honorowego
Oscara za całokształt pracy na
rzecz Sołectwa. Nowym in-
struktorem została Pani Marta
Gordziejewska. 
Brzezinki

Zespół aktywnie reprezentował nas na wszystkich impre-
zach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Tra-

dycyjnie w maju zespół zaprezentował się w Konkursie Pieśni
Maryjnych, natomiast 1 października Brzezinki zorganizo-
wały w Santocku Jesienne Bajanie.
Dożynki

Sołectwo Santocko uczestniczyło w Dożynkach Gminnych,
które w tym roku odbyły się w Łośnie. Osobami wyróżnio-
nymi za aktywność na rzecz wsi zostali: Maria Nowak, Cze-
sław Habas oraz Tomasz Pierzecki.

Nasze lokalne święto plonów odbyło się w połowie wrześ-
nia. Po mszy św. mieszkańcy udali się do świetlicy wiejskiej,
gdzie świętowali do białego rana. Starostami dożynek w tym
roku zostali Jolanta i Kazimierz Barabasz.
Sołtys i Rada Sołecka

Wraz z radą sołecką uczestniczyliśmy w organizowaniu
większości imprez w sołectwie. W marcu odbyło się spotka-
nie z okazji Dnia Kobiet. W czerwcu przygotowaliśmy ro-
dzinny piknik z okazji Dnia Dziecka, gdzie tematem prze-
wodnim była piłka nożna. Wiosną odbyła się Garażówka,
latem braliśmy udział w Turnieju Sołectw, a podczas trwania
Mistrzostw Europy w piłkę nożną zorganizowaliśmy w świet-
licy Strefę Kibica. Jako Sołtys uczestniczyłem w zorganizo-
wanym przez Starostę Powiatu Gorzowskiego I Spotkaniu
Seniorów, zostałem zgłoszony do plebiscytu Gazety Lubu-
skiej na Sołtysa Roku, dzięki Państwa głosom zająłem 10
miejsce. Zgłosiłem również Santocko do konkursu na Naj-
piękniejszą Wioskę, w którym otrzymaliśmy wyróżnienie.
Uczestniczę w kilku projektach w celu pozyskania dodatko-
wych funduszy np. akcja Masz Głos.

Inwestycje
W przerwie wakacyjnej została wycyklinowana oraz zabez-

pieczona podłoga drewniana w świetlicy. Pojawiła się nowa na-
kładka bitumiczna na ul. Źródlanej, otrzymaliśmy 2 przyrządy
siłowni zewnętrznej oraz został wymieniony sprzęt na placu za-
baw. Postawione zostało lustro drogowe przy wyjeździe
z ul. Leśnej, wykonano nowe nasadzenia na klombach.

Rafał Chodkiewicz

Trochę informacji z Santocka
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Mieszkańcy Santoczna wraz
z Radą Sołecką aktywnie angażowali
się w prace związane z uporządko-
waniem terenu sołectwa. Dokoń-
czono II etap drogi na ul. Parkowej,
posadzono krzewy i zasiano trawę.
Upiększono teren przy kościele obsa-
dzając bukszpanami łezkę przy nowo
wybudowanej drodze, przedłużono
parking przy świetlicy wiejskiej, do-
świetlono ul. Słoneczną i Krętą. Za-
kończyły się również prace przy
wodospadzie na rzece Santoczna.

Latem odbył się Festyn Wiejski
w Santocznie, który cieszył się du-
żym zainteresowaniem mieszkańców
a Zarząd Seniorów zorganizował
spotkanie w plenerze przy muzyce. 

Mieszkańcy Santoczna i Rybakowa uporządkowali teren przy Cmentarzu Komunalnym w Santocznie (parking) oraz teren
byłego cmentarza przy lapidarium. 

Sołtys wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami dziękują Pani Wójt, Urzędowi Gminy oraz Zakładowi Komunalnemu za współ-
udział w wykonanych pracach. Mamy dużo pomysłów, aby upiększyć naszą wieś. Z pomocą Pani Wójt postaramy się zrealizo-
wać nasze plany.

Sołtys Maria Matwiejuk

Sołectwo Santoczno – realizacja
planowanych zadań

Uważam, że jesteśmy dobrze zorganizowanym sołectwem.
Działamy w sposób planowy, według jasnych, znanych i jedna-
kowych dla wszystkich zasad. Na początku każdego roku przyj-
mujemy terminarz imprez, a także innych przedsięwzięć, np. czy-
nów społecznych i zwykle realizujemy je w stu procentach.
Z góry wiadomo, kiedy i w jakim miejscu ma coś się wydarzyć
i kto za to odpowiada. 

Na styczniowych zebraniach wiejskich przyjmowany jest też
plan dochodów z wynajmu świetlicy oraz preliminarz wydatków.
Licząc łącznie ze środkami wydzielanymi z budżetu gminy,
mamy do dyspozycji kwotę niespełna 10 tys. zł. Nie są to duże
pieniądze, więc bardzo żałujemy, że władze naszej gminy jeszcze
nie zdecydowały się na uruchomienie Funduszu Sołeckiego.
Jednak dzięki bardzo oszczędnemu gospodarowaniu udało nam
się wyposażyć świetlicę wiejską w niezbędne sprzęty (ostatnio ku-
piliśmy porządny projektor) oraz zapewnić, że w Wojcieszycach
stale „coś się dzieje”, bo praktycznie w każdym miesiącu odbywa
się jakaś impreza. 

Podobnie jak w innych miejscowościach, rola Rady Sołeckiej
nie ogranicza się do zapisanego w ustawie doradzania sołtysowi
i służenie mu pomocą. W rzeczywistości pełni ona rolę czegoś
w rodzaju zarządu wsi, bo chociaż formalnie to sołtys podejmuje
decyzje i przyjmuje za nie osobistą odpowiedzialność, to w waż-
niejszych sprawach uzależnia je od stanowiska organu kolegial-
nego. Nasza Rada Sołecka liczy 10 osób (czyli maksymalną

liczbę przewidzianą w Statucie sołectwa), utarło się, że w jej pra-
cach z głosem doradczym stale uczestniczą obydwaj nasi radni.
W sumie jest to więc spora oraz reprezentatywna grupa.

W życiu wsi bardzo ważną rolę spełniają formalne, a także
nieformalne organizacje społeczne.  Można naliczyć ich prawie
dziesięć, grupują ludzi wedle zainteresowań, pomagają realizo-
wać indywidualne potrzeby, ale podejmują również działania słu-
żące całemu środowisku. 

Są one wspierane przez samorząd wiejski w ten sposób, że or-
ganizator każdej z imprez otrzymuje do dyspozycji 300 zł. Jest
to kwota bardzo niewielka, ale, po pierwsze, tylko na taką nas
stać, a po drugie, ma służyć nie pełnemu sfinansowaniu imprezy,
tylko wsparciu organizatorów.  To żadna sztuka coś wymyślić
i przeprowadzić, jeśli otrzymuje się na to „z góry” wystarczającą
ilość pieniędzy. Taka sytuacja jest wprawdzie komfortowa, ale też
rozleniwia i prowadzi do stagnacji. Najwięcej satysfakcji można
osiągnąć, jeśli trzeba nie tylko wpaść na pomysł, ale i znaleźć
środki na jego realizację. No i, rzecz jasna, solidnie popracować.

Wygląda to na paradoks, ale najlepiej zorganizowanym i na-
jaktywniejszym środowiskiem są w Wojcieszycach ludzie starsi.
Raz w tygodniu spotykają na „pogaduchy”, co roku organizują
uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora, mini wczasy w Mię-
dzyzdrojach oraz kilka wycieczek. Utarło się, że seniorki dbają
o obsługę właściwie wszystkich lokalnych imprez, również  or-
ganizowanych przez GOK.

Wieści z Wojcieszyc
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Z seniorskiego środowiska wypączkowują bardzo wartościowe
inicjatywy. Cztery lata temu powstał zespół wokalny „Echo” za-
łożony i kierowany przez Zbigniewa Tarasewicza. Uczestniczy
on we wszystkich imprezach organizowanych przez gminę i so-
łectwo, stale doskonali umiejętności, nawiązuje nowe kontakty,
zbiera ciekawe doświadczenia. W bieżącym roku „Echo” wzięło
udział w XX Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamie-
niu Pomorskim, a już samo zakwalifikowanie się do tej imprezy
było sporym sukcesem. Zespól reprezentował gminę na biesiadzie
w Starym Kramsku koło Babimostu, nadal współpracuje z roz-
głośnią Polskiego Radia Zachód w Zielonej Górze, co daje wy-
mierne korzyści artystyczne i wiele satysfakcji paniom z zespołu.

Dość niespodziewanie ukształtowała się sekcja gier karcia-
nych. Najpierw było to kilku seniorów, grających ze sobą od lat.

Później dołączyły kobiety, powstał wieloosobowy zespół i na-
wiązał kontakty z podobnymi grupami z Gorzowa oraz oko-
licznych gmin. Nasi karciarze są zapraszani na  liczące się tur-
nieje np. byliśmy na Turnieju w Bogdańcu rozgrywanym
w trakcie Dożynek Powiatowych, a także w Bibliotece Woje-
wódzkiej w Gorzowie Wlkp., skąd przywieźliśmy puchar Prezy-
denta Miasta. W październiku wojcieszyczanie byli organiza-
torem dużego turnieju drużynowego i w nim zwyciężyli.

Można by powiedzieć, że to zwykła gra w „tysiąca”, czy
„Baśkę”, ale poza ciekawie spędzanym czasem, liczy się ćwi-
czenie pamięci i uwagi, aktywność i zdrowe współzawodnictwo,
otwarcie na kontakty z innymi ludźmi, sprawdzenie się w roli
organizatora.

Regina Korona

Ten rok był dość szczególny dla naszego so-
łectwa.  5 czerwca 2016 roku podczas oficjal-
nej gali w Urzędzie Marszałkowskim w Zielo-
nej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie
konkursu „Najpiękniejsza Wieś Lubuska
2016”. Zajęliśmy 3 miejsce i otrzymaliśmy na-
grodę pieniężną w wysokości 4 000,00 zł.

Dzięki inicjatywie zapoczątkowanej przez
mieszkańców, na placu gdzie corocznie odby-
wają się imprezy plenerowe powstał budynek,
w którym znajdują się toalety i pomieszczenia
gospodarcze. Inwestycja została sfinansowana
ze środków budżetu gminy.

Chciałbym również wspomnieć o plebiscycie, który organizowała Ga-
zeta Lubuska wraz ze Stowarzyszeniem Sołtysów „Sołtys Roku 2016”,
w którym zająłem 11 miejsce.  

Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju Na-
szej Małej Ojczyzny. 

Sołtys Szymon Łabuda

Zdroisko – najpiękniejsza wieś lubuska
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Wydanie Specjalne 2010

17 września 2016 r. w  imieniu Wójt
Gminy Kłodawa Anny Mołodciak, Skarb-
nik Gminy Agnieszka Chudziak oraz nasi
sołtysi towarzyszyli Staroście Gorzow-
skiemu Małgorzacie Domagale w wizycie
w Trebnitz w Niemczech, gdzie Powiat Go-
rzowski miał swoje stoisko na lokalnym jar-
marku. Była to okazja do podziwiania
i  smakowania niemieckich produktów re-
gionalnych, ale też do ukazania sąsiadom
zza Odry naszego dziedzictwa. Była to rów-
nież okazja do wzajemnej integracji i na-
wiązywania nowych przyjaźni, które za-
owocują wspólnymi przedsięwzięciami
w przyszłości.  

Wizyta w niemieckim Trebnitz

Strażacy ochotnicy z naszych jednostek ok. 250 razy rocznie
uczestniczą w różnych akcjach i zdarzeniach niosąc pomoc
poszkodowanym. Gmina mając na względzie bezpieczeństwo
mieszkańców, cały czas wspomaga ich działalność, zakupu-
jąc m.in. samochody pożarnicze, modernizując remizy oraz
wyposażając jednostki w specjalistyczny sprzęt. W bieżącym
roku samochody strażackie otrzymali ochotnicy z Różanek,
Łośna i Rybakowa. Warto w tym miejscu też dodać, że obecnie
najnowszym wozem pożarniczo-gaśniczym w gminie dysponują
strażacy z OSP Kłodawa i Różanki, ale pod koniec br. nowy sa-
mochód trafi do jednostki z Santocka. Ponadto przeprowa-
dzono prace remontowe w remizie w Rybakowie, wykonując
nową podłogę w boksie garażowym, a obecnie trwa przebudowa
bram wjazdowych oraz malowanie elewacji budynku remizy
w Różankach. W następnym roku w jednostce w Kłodawie pla-
nowane jest odnowienie garaży i budowa wiaty na łódź ratow-
niczą. Na budowę nowej remizy cały czas oczekuje OSP z San-
tocka. Dokumentacja projektowa dla inwestycji jest już gotowa,
czynimy starania aby pozyskać dofinansowanie na realizację

tego przedsięwzięcia. Jednostka OSP Kłodawa dzięki przy-
chylności Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania pozyskała łódź płaskodenną COSMO 3.5 m.
W ramach projektu Bezpieczny Strażak i dofinansowaniu
z Urzędu Marszałkowskiego gmina zakupiła 3 komplety „Bez-
pieczny Strażak”. Zgodnie ze złożonymi wcześniej wnioskami
po 1 komplecie otrzymały: OSP Kłodawa, Łośno i Santocko.
Dla OSP Różanki w ramach dofinansowania Zarządu Woje-
wódzkiego ZOSP RP W Zielonej Górze i dotacji Komendanta
Głównego PSP (KSRG) zakupiono średni zestaw techniczny
HOLMATRO. Z dotacji  otrzymanej z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji zakupiono motopompę TOHATSU,
która będzie służyła do akcji, jak również podczas zawodów po-
żarniczych oraz pilarkę spalinową do drewna z przeznaczeniem
dla OSP Łośno.  

W sobotę 5 listopada 2016 r. podczas IV Zjazdu Powiato-
wego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej w Gorzowie Wlkp. odbyły się wybory
nowych władz. Prezesem Zarządu została starosta gorzowski

Wydarzenia strażackie
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Małgorzata Domagała. Wybrano także nowy zarząd i 12-oso-
bowe Prezydium. Wiceprezesami związku zostali: Józef Krucz-
kowski, Hubert Harasimowicz, Anna Mołodciak, sekretarzem
Bożena Popowska a skarbnikiem Krzysztof Nowak.

Rok 2016 dla  strażaków był rokiem wzmożonej aktywności
nie tylko w zdarzeniach i akcjach ratowniczych ale również był
okresem szkoleń specjalistycznych. Wybraliśmy nowe władze.
Nie można zapomnieć o wynikach naszych strażaków na niwie
sportowej. Nasze jednostki dzięki wsparciu gminy i innych in-
stytucji pozyskały nowe samochody i sprzęt a nasze strażnice
dzięki modernizacji są coraz piękniejsze. Przy wspólnych dzia-
łaniach nasi mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni.

Bożena Popowska

Nadchodzi zima a wraz z nią powracają problemy osób
bezdomnych, samotnych i bezradnych. Tak często patrzymy na
nich niechętnie, omĳamy obojętnie, oceniamy negatywnie. Śpią
na ławkach, klatkach schodowych, dworcach, grzebią w śmiet-
nikach, żebrzą. Są w różnym wieku – młodzi i starzy, niektórzy
nawet schludni, najczęściej jednak zaniedbani i odpychający.
Czy zastanawiamy się, co zdecydowało o ich losie i co rzuciło
tych ludzi na taką drogę?

Czym jest bezdomność? Bezdomność i wykluczenie spo-
łeczne stały się problemem globalnym i coraz trudniejszym do
rozwiązania, coraz częściej dotyczy nawet państw o wysokim
poziomie zamożności. Nie omĳa naszego kraju, nie omĳa też
naszej gminy. Problem bezdomności jako braku własnego

mieszkania jest jeszcze możliwy do rozwiązania. Znacznie go-
rzej jest z ludźmi, którzy czują się psychicznie i uczuciowo bez-
domni. Jakże często się zdarza, że mają wiele ale nie potrafią od-
naleźć sensu życia, zwłaszcza ludzie młodzi, którzy są zagubieni,
samotni, mają gdzie mieszkać ale nie czują, że to ich dom. Nie
chcą wracać do miejsca, gdzie awanturują się rodzice, gdzie rzą-
dzi alkohol, gdzie nie ma z kim porozmawiać. Zabiegani rodzice
nie mają czasu dla dzieci, a te czując odrzucenie, najczęściej się-
gają po alkohol, narkotyki i inne używki. Uważają, że nie mają
prawdziwego domu, wpadają w depresję i obojętność. Tak
samo czują się też samotne matki lub starsze osoby, które nie
znajdują pomocy i wsparcia u własnych, zapracowanych i za-
bieganych dzieci. 

Miło nas poinformować, że Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak została odznaczona
Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Podczas uroczystego
otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, Jarosław Zie-
liński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył od-
znaczenie dla osób aktywnie działających w sferze pożarnictwa.  Zauważono wieloletnie
działania inwestycyjne władz gminy ukierunkowane na podnoszenie gotowości bojowej na-
szych jednostek, głównie poprzez zakupy wozów strażackich oraz sprzętu technicznego. „To
wyróżnienie to docenienie pracy wszystkich strażaków – ochotników w naszej gminie. To ich
służba i poświęcenie dla innych sławi naszą gminę w całym województwie” – powiedziała
A. Mołodciak.

Srebrnym medalem „Za zasługi dla Policji” odznaczony został m.in. Lubuski Komen-
dant Wojewódzki PSP st. bryg. Sławomir Klusek oraz pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator
Oświaty – mieszkańcy naszej gminy.

Pomóżmy bezdomnym przetrwać zimę

Aktywne działanie straży w Gminie Kłodawa docenione
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APEL  DO MIESZKAŃCÓW GMINY !
Bądźmy szczególnie wyczuleni na osoby starsze, samotne, chore. Informacje o osobach, co do których

istnieje podejrzenie zagrożenia ich zdrowia lub życia z powodu niskich temperatur można zgłaszać poli-
cji na numer – 997 bądź  Straży Gminnej –  504 185 404 oraz oczywiście do pracowników Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Kłodawie pod numer: 95 7 216 663 lub 7 310 046

Osoby niepełnosprawne, mimo swoich ograniczeń, nie muszą
spędzać czasu jedynie w czterech ścianach domu. Sytuacja niepeł-
nosprawnych na wsi jest zdecydowanie trudniejsza niż tych miesz-
kających w dużych miastach. Bardzo ważną rolę w procesie reha-
bilitacji osób niepełnosprawnych oraz włączania ich do życia
społecznego, odgrywa organizacja sportu, kultury, rekreacji i tury-
styki. Tego typu działania zwiększają aktywność niepełnosprawnych
i przyspieszają proces ich integracji społecznej. W związku z tym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zamierza w 2017

roku szczególnym wsparciem objąć osoby niepełnosprawne z terenu
gminy, aby zapobiegać ich marginalizacji czy wykluczeniu z życia
społecznego. 

Wystąpiliśmy z wnioskiem do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gorzowie Wlkp. o dofinansowanie ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W 2017 r. planujemy zorganizować wyjazdy rekreacyjno -  integra-
cyjne oraz Wieczór Wigilĳny dla niepełnosprawnych mieszkańców
naszej Gminy.

Kierownik GOPS Justyna Piotrzkiewicz

Pomagamy niepełnosprawnym! 

29 września 2016 r. w Zespole Szkół w Kłodawie został zor-
ganizowany „Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia”, który
rozpoczął się uroczystym apelem. Honorowym gościem była
Wójt Gminy Kłodawa – Anna Mołodciak. Na spotkanie zapro-
szono także pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kłodawie, policji oraz straży pożarnej, którzy prze-
prowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa, w tym także
w cyberprzestrzeni. 

Tematem wiodącym była promocja zdrowia oraz zapobie-
ganie przemocy w szkole i w rodzinie. Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-

nie – Justyna Piotrzkiewicz wyjaśniała dzieciom jak zjawisko
agresji i przemocy wpływa na życie w szkole i poza nią. Pra-
cownicy socjalni Weronika Stasiszyn oraz Anna Babĳ przygo-
towały na ten dzień prezentację w formie zabawy obrazkowej,
podczas której dzieci mogły wypowiedzieć się, co rozumieją
przez zdrowe żywienie, prawidłowy tryb życia oraz jak należy
rozpoznawać zachowania niewłaściwe, agresywne, które nas do-
tykają. Zabawa była niezwykle edukacyjna a dzieci wykazały wy-
soki stopień wiedzy na temat zachowań, których nie należy ak-
ceptować. Nie zabrakło też w tym dniu konkursów i zabaw
sportowych, były nagrody i upominki.

Kierownik GOPS Justyna Piotrzkiewicz

Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Powinniśmy jako społeczność lokalna, szczególnie w okresie zi-
mowym, być uczuleni na sytuacje zagrożeń życia lub zdrowia in-
nych osób. Na terenie gminy Kłodawa są osoby, co do których
w okresie zimowym konieczne jest podejmowanie wzmożonych
działań zapobiegawczych skierowanych na ich bezpieczeństwo
w okresie mrozów. Pracownicy  Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłodawie w okresie przedzimowym dokonują wni-
kliwej analizy sytuacji osób starszych, samotnych, bezradnych wo-

bec problemów życiowych. Staramy się zabezpieczyć zaopatrze-
nie w opał, odzież, niezbędną żywność. Kontakty z takimi osobami
są częstsze, a sytuacja na bieżąco monitorowana. Współpracujemy
ze Strażą Gminną i Policją. Na podstawie umowy zawartej mię-
dzy Gminą Kłodawa a Stowarzyszeniem im. Brata Krystyna
w Gorzowie Wlkp. osoby bezdomne  i zagrożone kierujemy do
noclegowni na ul. Słonecznej, gdzie mają zapewnione podstawowe
warunki do życia (schronienie, posiłek, odzież).  
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Wywiad z Panem Markiem Pogorzelcem,
mieszkańcem Chwalęcic, pasjonatem roślin miododajnych

Prezentuje Pan na Facebook-u zdjęcia rzadko spotykanych ro-
ślin, które w większości są robione w Chwalęcicach. Podobno ma
Pan największą kolekcję roślin miododajnych w Polsce. Proszę
nam o tym opowiedzieć. 

W całym dorosłym życiu staram się łączyć przyjemne z po-
żytecznym. Pszczoły to od dziecka moje hobby. Ojciec przez
jakiś czas miał kilka uli. Zaglądanie między ramki to była
wielka frajda.  Swoją, początkowo małą, przydomową pa-
siekę założyłem zaraz po ukończeniu studiów. Rośliny mio-
dodajne stanowią pożytek dla pszczół, stąd portal www.po-
zytki.pl , który stworzyłem w 2003 roku. To była jedna
z pierwszych pszczelarskich witryn internetowych. Zaraz po
uruchomieniu wokół portalu zebrało się kilka ciekawych oso-
bowości. Z niektórymi ze swoich internetowych przyjaciół
miałem okazję wypić herbatę słodzoną miodem po wielu la-
tach od poznania się na pożytkach. Największym moim so-
jusznikiem był kolega Mirek z Sandomierza, który miał nie-
samowity talent do wyszukiwania ciekawych gatunków roślin
miododajnych występujących gdzieś w odległych miejscach
na Ziemi. Rośliny, które po pierwszych próbach nabycia,
wydawały się nieosiągalne, z czasem udało się zdobyć, ku-
piliśmy z żoną sporą działkę w Chwalęcicach, zamieszka-
liśmy tu, posadziliśmy pierwsze drzewa,
które dziś już kwitną.

Ile gatunków roślin znajduje się w Pana
kolekcji?

Tu powinna paść konkretna odpowiedź,
ale nie padnie. Minęło już 10 lat mojej
pracy w miesięczniku „Pszczelarstwo”. Mu-
szę konkurować o miejsce dla przygotowa-
nych przeze mnie materiałów z pracowni-
kami naukowymi z najlepszych polskich
uczelni i finansowanych przez państwo in-
stytutów naukowych. Muszę mieć ciekawe
rośliny i dobrze je obserwować, kiedy i jak
długo kwitną, czy są intensywnie oblaty-

wane przez pszczoły, jakie szkodniki je atakują i jakie podłoże
im służy najlepiej. Najważniejsze są jednak pszczoły, trzeba
o nie zadbać, każde zaniedbanie lub opóźnienie zemści się na
wydajności i jakości miodu. To moje główne zajęcie i źródło
dochodu. Ilość gatunków na ogrodzie zwiększa się jak
w szklarni kiełkują zdobyte jesienią i zimą nasiona, a zmniej-
sza jak nie daję sobie rady latem. Susza, chwasty, gryzonie,
ślimaki, owady i wszystko to czego nie widzimy, a może za-
szkodzić roślinom ma wpływ na liczbę gatunków w kolekcji.
Największą wydajnością miodową charakteryzują się byliny
i to one są w większości. Nie wszystkie są kolorowe i ładnie
pachnące, mają być pożyteczne dla pszczół i człowieka. Nie-
które jednak są bardzo kolorowe, ale żeby dostrzec ich piękno
trzeba podejść bliżej. Inaczej jest z drzewami. Niektóre osią-
gają ogromne rozmiary, ale trzeba długo czekać zanim po-
jawią się pierwsze kwiaty. Inne ujawniają swoje piękno jesie-
nią, na kilka zaledwie dni, zanim zrzucą liście. Sadząc drzewo
mam świadomość, że może ono żyć kilkaset lat. Wiele ga-
tunków bardzo źle znosi przesadzanie, dlatego często wy-
hodowane od nasionka drzewa przez wiele lat męczą się
u mnie w donicach. Inaczej jest  z lipami. Na razie rośnie ich
7 wzdłuż drogi, oczywiście każda inna. Właściwe wyekspo-

nowanie drzew wymaga przestrzeni, nie-
stety aż tak dużym terenem nie dysponuję
i jestem świadomy, że już pewne trudne
do odkręcenia błędy zostały popełnione.
Zaopatruję pszczelarzy w nasiona roślin
miododajnych, więc niektóre gatunki
rosną w większej liczbie na specjalnych
poletkach. Nasiona nostrzyka dwulet-
niego, który uprawiam na działce 40 aro-
wej zbierane są przez kombajn, resztę
zbieram ręcznie. Sporo roślin miododaj-
nych to rośliny lecznicze. Nektar z nich ze-
brany nadaje wyjątkowe właściwości i po-
prawia walory smakowe miodu. Szkoda,
że  nasi rolnicy nie uprawiają tych roślin
tak jak to ma miejsce w kujawsko-pomor-

skim. Takie uprawy znacznie zwiększają dochodowość gos-
podarstw rolnych. Część nasion sprzedawanych z moim skle-
pie internetowym zakupuję od pośredników. Niektóre od lat są
trudnodostępne na rynku. Gdyby któryś z mieszkańców Gminy
zechciał podjąć współpracę, to zapraszam. 

Jakie plany na przyszłość?
Jedno z marzeń udało mi się zrealizować, było nim napi-

sanie książki o roślinach miododajnych. Cały nakład się
sprzedał, przyjemne więc udało się połączyć z pożytecznym.
Większym wyzwaniem jest uruchomienie i zarejestrowanie
ogrodu botanicznego. Właśnie szukam sojuszników.

Dziękuję za rozmowę.

* w artykule wykorzystano zdjęcia zrobione przez Pana
Marka Pogorzelca



29

W czasach wszechogarniającej cywilizacji, coraz częściej
pragniemy ukoić nadszarpnięte nerwy i „odetchnąć pełną
piersią” z dala od miejskiego zgiełku, wśród cichej i koloro-
wej, bogatej w różnorodność form - natury. Nic nie zastąpi
zmęczonym pracą ludziom, śpiewu ptaków, zapachu lasu, ką-
pieli w jeziorze, wędrówki szlakiem wiekowych dębów, czy peł-
nej przygód wycieczki rowerowej z najbliższymi. Abyśmy na-
dal mogli cieszyć się tą przepiękną przyrodą, od wielu lat
rzesza ludzi pracuje zarówno nad skanalizowaniem ruchu tu-
rystycznego wytyczając szlaki, opisując najciekawsze zakątki,
jak i nad stałym podnoszeniem świadomości ekologicznej
lokalnych społeczności, realizując edukację przyrodniczą
w terenie i ośrodkach dydaktycznych. Czuwa także nad prze-
strzeganiem prowadzenia prawidłowej gospodarki zasobami
przyrodniczymi. Taka jest i nasza rola jako przyrodników
i pracowników Parku. 

Doceniając nadzwyczajne bogactwo przyrody i dzie-
dzictwa kulturowego obszaru Puszczy Gorzowskiej, w paź-
dzierniku 1991 roku, Wojewoda Gorzowski powołał Barli-
necko-Gorzowski Park Krajobrazowy. W 1996 roku ochroną
prawną objęte zostały również malownicze tereny położone
w dolinie rzeki Płoni, dzięki czemu Park zwiększył swój zasięg
do ok. 24 tys. ha. Park położony jest w północnym fragmen-
cie województwa lubuskiego, w obrębie gmin Kłodawa
i Strzelce Krajeńskie i w południowym fragmencie woje-
wództwa zachodniopomorskiego, na terenie Gmin Barlinek,
Nowogródek Pomorski i Pełczyce. 

Prawie 80% Parku stanowią siedliska leśne, sprzyjające
rozwojowi różnorodnej faunie i florze. Siedliska położone
w gęstwinach, jarach, czy nadwodnych szuwarach, bogate
w gatunki, przyciągają zarówno naukowców jak i turystów.
Niepodzielnie panują tutaj cieniste kwaśne buczyny, bory
sosnowe, lasy mieszane, poprzeplatane długimi ciągami jezior

i rzek. Północną część Parku wyróżnia interesująca rzeźba te-
renu. Tworzy ją dolina rzeki Płoni, której poprzecinane licz-
nymi wąwozami i strumieniami zbocza, tworzą malowniczy
krajobraz rolniczo-leśny. Na obszarze Parku znajduje się
wiele czystych jezior, jak Barlineckie, Sitno Moczydelskie,
Chłop, Lubie czy Mrowinko. Teren Parku obejmuje również
krajobrazy otwarte wsi Doliny Płoni i polan śródleśnych
Puszczy Gorzowskiej, cenne siedliska wodno-błotne i torfo-
wiskowe oraz obszary źródliskowe rzeki Płoni i Santocznej,
doliny rzek – Pełczy i Kłodawki, które pełnią ważną rolę ko-
rytarzy ekologicznych.

Dla celów edukacyjno-rekreacyjnych wyznaczone zostały
ścieżki dydaktyczne oraz trasy turystyczne, a od 2001 roku
swoją działalność edukacyjną rozpoczęła Leśna Stacja Dy-
daktyczna w Lipach. Tutaj znajduje się biuro BGPK oraz cen-
trum edukacji przyrodniczo-kologicznej, wyposażone m.in.
w sprzęt multimedialny, lornetki, mikroskopy, eksponaty nie-
zbędne podczas zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Za-
jęcia tematyczne prowadzone są w ujęciu zmian fenologicz-
nych i przygotowane dla uczniów wszystkich typów szkół
oraz przedszkoli. Lekcje przyrody obejmują zagadnienia, np.:
systematykę roślin i zwierząt, zanieczyszczenia wód, powiet-
rza, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, ekosystem
lasu, łąki, jeziora oraz wiele innych. Wszystkie podejmowane
działania pracowników Barlinecko-Gorzowskiego Parku Kra-
jobrazowego przyczyniają się do ochrony terenu Parku i jego
zasobów, wzrostu świadomości ekologicznej, kształtowania
postaw proekologicznych lokalnej społeczności i uczestni-
ków zajęć. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
współpracą z Barlinecko-Gorzowskim Parkiem Krajobrazo-
wym do odwiedzin naszej Stacji.

pracownicy Parku: Paweł Cieniuch, Agnieszka Szmatowicz, 
Paweł Jankowski, Natalia Borkowska-Wójcik 

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy – 
park krajobrazów, barw, zapachów i dźwięków

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95 782 20 12
sekretariat@zpkwl.gorzow.pl
www.zpkwl.gorzow.pl

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy
Lipy 37, 66-415 Kłodawa
Tel. 95 7 310 250
bgpk@zpkwl.gorzow.pl
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Przedszkole „Wesoła Gromada”
Przedszkole „Wesoła Gromada” stało się drugim bardzo waż-

nym miejscem w życiu wielu dzieci. Po powrocie z wakacyjnego od-
poczynku, z nową energią nasi podopieczni rozpoczęli kolejny
rok przedszkolny. Wrzesień jest miesiącem adaptacyjnym dla
przedszkolaków, pełnym zabawy przy wrześniowym słońcu oraz
spacerów po okolicy w poszukiwaniu reszty lata. 

Na początku przedszkolnej przygody dzieci uczestniczyły w ak-
cji „Sprzątanie Świata”. O tym, jak ważne jest segregowanie od-
padów nasze przedszkolaki wiedzą doskonale. Zbieramy nakrętki
dla Tobiasza już kolejny rok, aby z niczego zrobić „COŚ – COŚ
DOBREGO”. Podczas akcji dzieci przypomniały sobie jakiego
koloru są pojemniki do segregacji odpadów i jak ważny jest recy-
kling, po czym wyruszyły sprzątać najbliższą okolicę Przedszkola. 

Kolejnym niezwykle ważnym świętem Przedszkola był „Ogól-
nopolski Dzień Przedszkolaka”. W tym pięknym dniu gościliśmy
w naszym Przedszkolu znakomitego gościa – gospodarza Gminy
Kłodawa panią Annę Mołodciak, która razem z przedszkolakami
z obu oddziałów bawiła się na placu zabaw w Wojcieszycach.

Dzieci oraz pracownicy przedszkola byli przebrani za różne po-
stacie cyrkowe. Zamiast przedszkolaków pojawiły się: tygrysy,
akrobatki, clowni. Bogaty program przygotowany dla dzieci, wpro-
wadził je w zaczarowany świat cyrku. 

W Przedszkolu nie można się nudzić. Uczymy się poprzez za-
bawę, o tym wie każdy dlatego pod koniec września wybraliśmy się
na spacer w poszukiwaniu znaków drogowych. Okazało się, że
w pobliżu Przedszkola jest bardzo dużo znaków, które są ważne dla
bezpieczeństwa w poruszaniu się każdego z nas, o czym na co
dzień przypomina najmłodszym program edukacyjny „Bezpieczna
droga do Przedszkola”, w którym uczestniczymy. 

W Przedszkolu panuje atmosfera przyjaźni i zrozumienia. Poz-
najemy siebie nawzajem i uczymy się o sobie. Zdobywamy wia-
domości na temat działania naszych ciał. Gościliśmy studenta
kognitywistyki – dziedziny zajmującej się obserwacją i analizą
działania zmysłów, mózgu i umysłu. Po raz pierwszy w naszym
Przedszkolu odbył się też GRILL INTEGRACYJNY. Panie roz-
poczynające pracę w naszych oddziałach, zaprosiły rodziców oraz

dzieci ze swoich grup do wspólnego poznania się przy zabawach
i pysznym jedzeniu. Czas umilała muzyka i zabawy m.in.
z chustą animacyjną Klanza, malowanie buziek czy rzuty do
celu, wykonywanie prac plastycznych wraz z rodzicami. Dzięki
uprzejmości jednych z rodziców naszej podopiecznej, dla zgro-
madzonych gości serwowane były pastelowe lody. Wrzesień ob-
fitował w atrakcje, a kolejną był DZIEŃ MARCHEWKI –
DZIEŃ JESIENI.

Dzieci i nauczyciele podczas tego dnia ubrani byli na poma-
rańczowo. Jedliśmy ciasto marchewkowe, piliśmy sok mar-
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chewkowy i uczestniczyliśmy w marchewkowym wyścigu. Przed-
szkolaki podczas zabaw przy marchewkowych piosenkach dowie-
działy się, jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz spożywanie wa-
rzyw. Zagadki dotyczące warzyw nie były trudne dla naszych
przedszkolaków, wszak wiedzą, że witaminy zawarte w warzy-
wach wspomagają pracę mózgu, a co za tym idzie pomagają
w nauce i zabawie. 

O tym, jak ważne jest zdrowie i ruch przedszkolaki dowiadują się
regularnie poprzez zajęcia programu edukacyjnego „Akademia
Zdrowego Przedszkolaka”. W ramach tego programu dzieci za-
mieniają się w kucharzy i przygotowują własnoręcznie, przy za-
chowaniu higieny własnej pracy, sałatki owocowe i jarzynowe
z produktów sezonowych. Dowiadują się również, jak należy się
ubrać gdy pada deszcz lub gdy wieje wiatr. Uczestnicząc w pro-
gramie edukacyjnym „Akademia Aquafresh” dzieci poznają po-
trzebę dbania o jamę ustną oraz codziennego, dokładnego szczot-
kowania zębów. 

Przedszkole dba o równomierny rozwój ciała i umysłu dlatego
uczestniczymy również w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
a podczas niej poznajemy przygody sympatycznego Misia co
klapnięte uszko ma – Misia Uszatka. 

Przedszkolaki  z Wojcieszyc zostały zaproszone do gospodar-
stwa rolnego państwa Nurskich, aby poznać zwierzęta zamiesz-
kujące w gospodarstwie. Zobaczyły kozę, króliki, kaczki, pawie, gęsi
oraz inne zwierzęta. 

Wraz z końcem września i ze zbliżającą się „Panią Jesienią”, na-
sze dzieci wyruszyły na jej poszukiwania. Szukały w lesie, w parku
i na działkach. Znalazły wiele skarbów i przyniosły je do przed-

szkola. Oznaki jesieni goszczą w przedszkolnych kącikach przy-
rody. Piękne dynie, kasztany i różnokolorowe liście ozdabiają po-
mieszczenia przedszkolne. 

W październiku gościliśmy w naszym Przedszkolu policjantów
zajmujących się sprawami prewencji na terenie Gminy Kłodawa.
Policjanci przypomnieli przedszkolakom o zasadach bezpiecz-
nego poruszania się po ulicy oraz o zagrożeniach, jakie mogą spot-
kać dzieci i o sposobach ochrony przed takimi zagrożeniami. Mili
goście pozwolili również obejrzeć radiowóz oraz poczuć się przez
chwilę policjantami. 

W październiku odbyła się najważniejsza uroczystość przed-
szkolna – „PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA”. Dnia
12.10.2016 r. pani wójt Anna Mołodciak oraz pani dyrektor Joanna
Grymuza, przyjęły w poczet przedszkolaków dzieci, które rozpo-
częły w tym roku swą przygodę z Przedszkolem. Uroczystość
uświetniły występy naszych starszych dzieci przyjmujących nowych
kolegów i koleżanki do swoich grup. Nowe przedszkolaki „Weso-
łej Gromady” na pamiątkę tej wyjątkowej chwili otrzymały dyplomy
oraz słodkie upominki. 

Mamy wielkie serca, o czym będzie można przekonać się wiosną,
gdyż w połowie października dzieci z Różanek zasadziły 100 cebu-
lek żonkili na znak jedności z chorymi z Hospicjum Św. Kamila
w Gorzowie Wlkp. inaugurując tym samym akcję „Pola Nadziei”.
Nasi wychowankowie uczestniczyli też w ognisku zorganizowanym
przez oddział przedszkolny w Wojcieszycach pod hasłem „Święto
pieczonego ziemniaka”. Dzieci radośnie bawiły się przy ognisku oraz
piekły kiełbaski i ziemniaki. Z okazji rozpoczynającego się nowego
roku przedszkolnego, życzymy, aby czas spędzany w Przedszkolu był
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bogaty w radosne chwile, nowe przyjaźnie, aby każdy dzień był
okazją do uśmiechu oraz do rozwĳania swoich zainteresowań
i umiejętności. Rodzicom życzymy dużo cierpliwości, satysfakcji

i zadowolenia z dokonań swoich pociech. Zapraszamy jednocześ-
nie do współpracy i aktywnego udziału w życiu naszego Przedszkola.

Ewa Fyda

Do priorytetowych działań naszej placówki należy współpraca
z partnerskim przedszkolem z Falkenhagen w Gminie Seelow
Land. Początki naszych działań datujemy na 2002 rok, kiedy to po
raz pierwszy przyjechała delegacja z Niemiec, by zaproponować
współpracę obu przedszkoli. 

Wszystkie przedstawione działania miały charakter natural-
nych spotkań rozwĳających sferę poznawczą, społeczną i emo-
cjonalną dzieci.

Przez ten czas zrealizowaliśmy kilka projektów z FMP Pro Eu-
ropa Viadrina takich jak ,,Poznajemy siebie i swoje tradycje wspól-
nie witając wiosnę”, ,,Polskie i niemieckie bajki w przedszkolu Baj-

„Bajkolandia” i „Małe Orły”, czyli
przyjaźń polskich i niemieckich przedszkolaków 
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kolandia”, „Polsko-niemieckie spotkanie z latem”, czy też ,,Polsko-
niemieckie  zabawy sportowe”. Po każdym takim spotkaniu od-
bywała się rewizyta w partnerskim przedszkolu, gdzie czekały na
nas równie ciekawe projekty.

W ramach współpracy dzieci polskie i niemieckie wraz z nau-
czycielami i opiekunami spotykają się dwukrotnie w czasie roku
szkolnego. Uczestnikami wycieczki do przedszkola ,,Kleine Falke”
( Małe Orły) są najstarsze dzieci, które posiadają paszport lub
tymczasowy dowód osobisty. Wycieczka odbywa się na powita-
nie lata - w czerwcu, natomiast dzieci z Niemiec odwiedzają nas
we wrześniu. Tak też było tego roku. W niemieckim przedszkolu
dzieci doświadczyły magii z czarodziejem, wesołej zabawy z klau-
nem, uczestniczyły w rozgrywkach sportowych, lekcji historii oraz
bawiły się z rówieśnikami. 

27 września 2016 roku przyjęliśmy w naszym przedszkolu go-
ści z Niemiec. Gospodarzami tego wydarzenia była najstarsza
grupa ,,Pszczółki". Najpierw wspólna zabawa w sali przedszkol-
nej, taniec i piosenka, a w dalszej części spotkania, wspólny wy-
jazd do sali zabaw. 

Podejmowane działania przyczyniają się do integracji społecz-
ności z polskiego i niemieckiego przedszkola i zacieśniają przy-
jaźń. Najważniejsze jednak to, że dostarczają wszystkim uczest-
nikom wielu radosnych i pozytywnych emocji.

Polsko-niemiecka współpraca partnerska obu przedszkoli
sprzyja dzieciom w nabywaniu umiejętności samodzielnego ko-
munikowania się z osobami mówiącymi w innym języku. Okazuje
się bowiem, że małe dzieci nie mają ograniczeń w porozumiewa-
niu się pomimo barier językowych. Nauczycielom sprzyja w wy-
mianie doświadczeń i bogaceniu swoich warsztatów pracy.

Cała społeczność przedszkola dziękuje za wspieranie naszych
działań. W szczególności dziękujemy Pani Wójt Annie Mołodciak,
Przewodniczącemu Rady Gminy Janowi Kuberze oraz Radzie
Rodziców z naszego przedszkola. 
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Nasze szkolne sprawy – ZS Różanki
Za nami kolejny miesiąc nauki i wiele ciekawych wydarzeń,

które były udziałem naszych uczniów. Jeszcze dobrze nie wy-
brzmiał pierwszy dzwonek, a już w szkole odbyło się Narodowe
Czytanie. Tym razem przedsięwzięcie obejmowało utwory Hen-
ryka Sienkiewicza. Uczniowie czytali fragmenty „W pustyni
i w puszczy” oraz „Quo vadis”, do akcji dołączyli też najmłodsi
z wierszami Jana Brzechwy. W pierwszych dniach nauki grupa
gimnazjalistów wraz z nauczycielem wychowania fizycznego
wyruszyła leśnymi ścieżkami na wycieczkę rowerową do „Nie-
rzymia”. Rozgrywki sportowe, ognisko i pieczenie kiełbasek było
dopełnieniem tego udanego wypadu. Z kolei 16 września ucznio-
wie naszej szkoły jak co roku wzięli udział w „Sprzątaniu
Świata”. W trzecim tygodniu roku szkolnego została  zorgani-
zowana jednodniowa wycieczka do Biskupina dla klas IV-VI SP
oraz I Gimnazjum.  Uczestnicy wyjazdu na długo zachowają go
w pamięci, bowiem w tych dniach Muzeum w Biskupinie staje
się miejscem festynu archeologicznego, na który zjeżdżają tysiące
gości z całej Polski, a nawet Europy. Nasi uczniowie dzięki licz-
nym rekonstrukcjom mogli poznać różne aspekty życia naszych
przodków. Szczególnie doniosłym wydarzeniem w życiu naszej
szkolnej społeczności była XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Ro-
dziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. W tym niezwykłym
miejscu zgromadziło się około 20 tysięcy uczniów, nauczycieli,
rodziców, dyrektorów reprezentujących około 460 placówek
z całej Polski. Tym razem hasło pielgrzymki brzmiało: „Jan Pa-
weł II - Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”. Cytat ten stanowił
również motto przewodnie uroczystego apelu zorganizowanego
w szkole z okazji Dnia Papieskiego. Spotkanie to stało się świetną
okazją do refleksji na temat przemyśleń Ojca Świętego. Było też
podsumowaniem ogólnopolskiej akcji „Pola nadziei”. Jej wynik
to zebranie kwoty 301,50 zł dla gorzowskiego Hospicjum św. Ka-
mila. Nie zapomniano również o działaniach profilaktycznych.
4 października uczniowie klasy III gimnazjum już po raz trzeci
wzięli udział w Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej „Obudź
się”, zorganizowanej przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Go-
rzowie Wlkp. Ideą przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych osób
do konstruktywnego spędzania wolnego czasu, rozwĳania pasji,
zainteresowań, talentów oraz popularyzowanie stylu życia wol-
nego od nałogów. W ramach akcji gimnazjaliści obejrzeli spek-
takl pt. „New Year's Day". Dla pozostałych uczniów gimnazjum
zorganizowano wyjazd do kina. Uczestnicy wyjazdu obejrzeli
film pt. Nerve”, następnie uczestniczyli w dyskusji dotyczącej za-
grożeń w sieci oraz konsekwencji nieprzemyślanego korzystania
z internetu. Gośćmi spotkania byli specjaliści, m.in. psycholog
i policjant prewencji. Z myślą o młodszych uczniach 26 paź-
dziernika w naszej szkole gościła grupa teatralna „T” z Torunia,
która zaprezentowała spektakl na temat bezpieczeństwa w sieci.
Nieco inny charakter miała kolejna wizyta naszych uczniów
w gorzowskim teatrze. Oprócz obejrzenia  spektaklu „Mały
Książę” uczestnicy wyjazdu mieli okazję zajrzeć za kulisy, zo-
baczyć, jak wygląda przygotowanie scenografii oraz charakte-
ryzacja aktorów. Bardzo ważnym obszarem działania naszej
szkoły jest wykonywanie wszelkich projektów. Oprócz typowych,
dotyczących poszczególnych przedmiotów realizujemy też bar-
dziej ambitne, obejmujące swoim zasięgiem większą grupę
uczestników. I tak dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem
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Co w kłodawskiej szkole piszczy?
Nowy projekt
Od października br. szkoła w Kłodawie rozpoczęła realizację

projektu pn. Kształtowanie kompetencji kluczowych na po-
trzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.

W ramach programu prowadzone są w szkole zajęcia rewa-
lidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrów-
nawcze z matematyki, kółka przedmiotowe. W klasach trzecich
i czwartych rozpoczęliśmy naukę gry w brydża sportowego.
Zajęcia prowadzi wykwalifikowany instruktor pan Zbigniew
Przybylski.W niedługim czasie powinny ruszyć zajęcia dla klas
V, VI szkoły podstawowej oraz I gimnazjum pn. „Efektywne me-
tody uczenia się”, dzięki którym nasi uczniowie poznają sku-
teczne sposoby przyswajania wiedzy i rozwĳania umiejętności.
Dla dwóch klas VI przewidzieliśmy również zajęcia z preorien-
tacji zawodowej, które pomogą uczniom wybrać właściwą
ścieżkę rozwoju zawodowego.

W szkole będą odbywały się także warsztaty laboratoryjne –
Centrum Małej Chemii.

Zaplanowane zostały wyjazdy do Gorzowskiego Ośrodka
Technologicznego w Stanowicach, Leśnej Stacji Edukacyjnej

w Lipach, Państwowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Gorzowie oraz wycieczki krajoznawcze.

Zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych, tj. 16 stanowisk
komputerowych do pracowni  informatycznej, 4 tablic multi-
medialnych, 2 rzutników multimedialnych, pomocy do nauki gry
w brydża, programu multimedialnego na potrzeby zajęć ko-
rekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych. Projekt zakończy
się w czerwcu 2017 r.

„Szkolna Rodzina” uczniowie z powodzeniem wzięli udział
w projekcie realizowanym z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach edukacji ekonomicznej - „Młody Ekonomista - po-
staw na rozwój”. Natomiast od października w szkole ruszył
projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego -  „Kształtowanie kompetencji kluczowych na po-
trzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzów Wlkp.” Obcho-
dziliśmy również Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Z tej
okazji zostały przygotowane występy, które nasi uczniowie za-
prezentowali wszystkim pracownikom szkoły oraz zaproszonym
gościom. W listopadzie w szkole miało miejsce wyjątkowe spot-

kanie. Z okazji Święta Niepodległości został zorganizowany
wieczór patriotyczny, podczas którego zgromadzeni goście
mogli podziwiać montaż słowno-muzyczny pt. „Żeby Polska
była Polską”- w wykonaniu naszych uczniów. Miłym akcentem
uroczystości było wspólne śpiewanie pieśni. W placówce wiele
się dzieje. Nie sposób wyliczyć wszystkich przedsięwzięć, które
miały miejsce w ciągu  pierwszych miesięcy nauki. Każdy uczeń
mógł znaleźć coś dla siebie, aby rozwĳać swoje zainteresowa-
nia. Atmosfera, warunki, zasady w naszej szkole sprzyjają temu,
aby każdy czuł się tutaj dobrze i bezpiecznie.
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Sprzątanie Świata
Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem Podaj dalej – drugie życie od-

padów. 16 września 2016 odbył się Pchli Targ. Akcja zakończyła się wy-
konaniem przez uczniów prac z surowców wtórnych. 

Spotkania z ciekawymi ludźmi
W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy spotkania z ciekawymi

ludźmi. Klasy I gimnazjum miały okazję spotkać się z podróżniczką Ka-
roliną Oleksą, która podczas lekcji geografii opowiadała o Azji, jej kul-
turze, klimacie, żyjących tam ludziach.

Klasę VI A odwiedził kapitan Krzysztof Ilnicki z 17 Wielkopolskiej Bry-
gady Zmechanizowanej. Klasa za namową kapitana Ilnickiego przyłą-
czyła się do akcji ,,22 pompki przez 22 dni dla weteranów’’.

Wyjątkową lekcję o nurkowaniu przeprowadził w tej samej klasie in-
struktor nurkowania Piotr Raginia z Centrum Nurkowania Marlin Plus.
Bardzo ciekawie opowiadał o tym, na czym polega jego praca. Prezen-
tował sprzęty do nurkowania. To była także pouczająca lekcja o bez-
pieczeństwie nad wodą i w wodzie. 

Klasy III gimnazjum miały okazję uczestniczyć w spotkaniu poma-
gającym rozwĳać umiejętność publicznego przemawiania, pracy w ze-
spole i sztuki przywództwa. Zajęcia przeprowadził pan Michał Papis,
przedstawiciel organizacji edukacyjnej non profit - Agora Speakers In-
ternational.

Wolontariat
Koło Wolontariatu przyłączyło się kolejny raz do ogólnopolskiej ak-

cji Pola Nadziei podejmowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum św.
Kamila w Gorzowie Wlkp. Akcja ma na celu szerzenie idei hospicyjnej

i uwrażliwienie na chorego człowieka, zbieranie
środków finansowych na działalność Hospicjum, by
mogło ono nieść pomoc cierpiącym na chorobę
nowotworową oraz wspierać ich rodziny.Cebulki
żonkili były rozprowadzane przez wolontariuszy
od 28 września do końca października. Uczniowie
uzbierali ponad 600 zł!

Przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej nasi uczniowie włączą się także do po-
mocy osobom starszym.

Pokażcie Klasę
Po raz pierwszy klasa ze szkoły w Kłodawie

wzięła udział w plebiscycie Gazety Lubuskiej – Po-
każcie Klasę. Pierwszym zadaniem klasy VI A oraz
wychowawcy M. Markowskiej było przesłanie do
redakcji Gazety Lubuskiej zdjęcia oraz opisu klasy.
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Następne zadania to nakręcenie filmu promującego czytanie
oraz zbudowanie karmnika dla ptaków. 

Dzień Edukacji Narodowej
Ten dzień przygotowali uczniowie z klas II B, VI A i VI B wraz

z wychowawcami – A. Drzewiecką, M. Markowską i M. Świą-
der. Swoją obecnością zaszczycili nas emerytowani nauczyciele,
pracownicy szkoły oraz przedstawiciele władz naszej gminy. Nie
zabrakło uśmiechów, życzeń i radości. Pani Dyrektor D. Żo-
łądziejewska oraz Pani Wójt A. Mołodciak nagrodzili nauczy-
cieli i pracowników szkoły. 

Cała szkoła czyta
W tym roku działa w naszej szkole mobilna biblioteka. Pod-

czas przerwy uczniowie z aktywu bibliotecznego wypożyczają
książki koleżankom i kolegom. Gimnazjaliści głośno czytają
fragmenty utworów Henryka Sienkiewicza w związku z trwa-
jącym Rokiem Sienkiewiczowskim.

W planie jest także bożonarodzeniowy kiermasz książki oraz
wiele konkursów, wystaw i prezentacji.

Magdalena Markowska, Aneta Grochowczak

Obchody 70-lecia naszych placówek oświatowych były niepowtarzalną
okazją do spotkań w dawnym gronie kolegów ze szkolnych ław, do wspom-
nień, które z perspektywy minionych lat uległy nieuchronnemu zatarciu, ale
jednocześnie nabrały nowego znaczenia i blasku. Warto było ocalić od za-
pomnienia czas wspólnie spędzonych lat uczestnicząc ponownie w spot-
kaniu ze swoimi nauczycielami i kolegami. Były łzy radości i wzruszenia. Po-
jawiła się także refleksja nad przemĳającym czasem i pamięcią
o wspaniałych ludziach i miłych zdarzeniach z życia szkoły.   

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: zarówno w Kłodawie, jak
i Różankach księgozbiór jest poszerzany o książki, które reko-
mendują użytkownicy. Poza tym, czytelnicy twierdzą, że na pół-
kach z nowościami zawsze znajdą coś dla siebie. Najnowsze na
rynku wydawniczym książki są dostępne nie tylko dzięki dota-
cji z samorządu gminnego, ale też z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego (w tym roku w ramach wieloletniego „Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” otrzymaliśmy
5560,00 złotych na zakup nowości wydawniczych). 

Obok podstawowych zadań statutowych, poszerzamy ofertę
o zajęcia animacyjne dla dzieci i dorosłych. Odwiedzają nas
klasy z gminnych szkół, bibliotekarka z Różanek cyklicznie spo-
tyka się z dziećmi z tamtejszego przedszkola. W kłodawskiej
książnicy nieustającym zainteresowaniem cieszą się tablety
z edukacyjnymi aplikacjami oraz projekcje filmowe. Nadal funk-
cjonują kluby czytelnicze. 

Od 2016 roku pod opieką biblioteki znajdują się gminne
Kluby Seniorów. 8 października wraz z Gminnym Ośrodkiem
Kultury oraz Urzędem Gminy zorganizowaliśmy uroczystą
inaugurację Tygodnia Seniora. Impreza, w której uczestniczyło
ponad 150 osób, odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Różankach. 

W oficjalnej części włodarze gminy – wójt Anna Mołodciak
i przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera, uhonorowali listami
gratulacyjnymi prezesów poszczególnych klubów. Tuż przed sym-
bolicznym toastem wójt gminy wręczyła Państwu Krystkiewiczom
z  Wojcieszyc „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Wieczór zaszczycili goście na czele z posłanką na Sejm Rze-
czypospolitej Krystyną Sibińską oraz radnym Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego Mirosławem Marcinkiewiczem.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna wraz ze skeczem
przygotowanym przez kierownictwo poszczególnych jednostek
(biblioteki i ośrodka pomocy) oraz referatów urzędu. Na scenie
wystąpili także Tymoteusz Gigoła i  tancerze z centrum tańca
„Fan Dance” Państwo Natalia i Grzegorz Wilczyńscy oraz Cze-
sława i Lech Misiorni. Oprawę muzyczną zapewnili Jarosław Pi-
kuła i  Andrzej Jóźwiak, jak również zespoły „Róży Kwiat”
i „Kaskada”.

Zainteresowaniem cieszyły się stoiska – rękodzieło prezento-
wała Pani Joanna Kamieniczna z Różanek, o pielęgnację dłoni
zadbały uczennice z Medycznego Studium Zawodowego z Go-
rzowa Wlkp., zaś kosmetyki oferowała Pani Beata Tomaszewska
z Kłodawy.

Październik jako miesiąc seniorów zaowocował również spot-
kaniami w poszczególnych wsiach. W Wojcieszycach odbył się tur-
niej karciany, w Chwalęcicach, Kłodawie, Łośnie, Różankach

Wspomnienia klasowe 

Co sprawia, że z kłodawskich bibliotek korzysta
coraz większa liczba czytelników?
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i Santocku najstarsi mieszkańcy mieli możliwość świętowania
przy muzyce i występach artystycznych młodszego pokolenia. 

(zdjęcie Różanki, Łośno, Chwalęcice, Santocko, Kłodawa)
10 października prezes Gminnego Zarządu Klubów Seniora

Stanisław Dreger wziął udział w uroczystej inauguracji XVIII
Lubuskiego Tygodnia Seniora w sali kameralnej Filharmonii
Zielonogórskiej, gdzie przedstawił historię działalności klubów
z naszej gminy.

Zbliża się Boże Narodzenie i kończy 2016 rok. Mamy na-
dzieję, że większość z Państwa zamyka ten okres z jak naj-
mniejszą liczbą przykrych niespodzianek. Wierzymy, że w No-
wym Roku nasza gmina, jak co roku, skupi się na potrzebach
społeczności, zwłaszcza że jest planowana budowa Centrum
Kulturalnego w Kłodawie, w którym swoją nową siedzibę będzie
miała biblioteka gminna. Życzymy spokoju i wytchnienia, zdro-
wia i życiowej mądrości. Oby grono czytelników wciąż się po-
szerzało, a pracownice książnicy miały jak najwięcej pracy przy
zakupie nowości wydawniczych!

Magdalena Turska  
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Spotkanie z najstarszą mieszkanką naszej gminy
W trakcie obchodów Gminnego Dnia Seniora, Wójt Gminy Kłodawa wraz z Przewodniczą-

cym Rady Gminy Janem Kuberą odwiedzili najstarszą mieszkankę naszej gminy – Panią Bar-
barę Rządkowską, która niestety nie mogła uczestniczyć w spotkaniu z powodów zdrowotnych. 

Co w GOK-u piszczy…
Letnie Kino Samochodowe
Dużą atrakcją na zakończenie lata było „Kino samochodowe“.

Na placu gminnym przy świetlicy w Kłodawie stanął ekran o po-
wierzchni 40m2, na którym wyświetlono siódmą część filmu z se-
rii „Szybcy i Wściekli“. Widzowie oglądali projekcję siedząc wy-

godnie w swoich
samochodach. Dźwięk
udostępniony był po-
przez stacjonarny sys-
tem nagłośnieniowy
oraz emitowany drogą
radiową, co dawało
możliowść bezpośred-
niego odbioru w aucie.
Taka projekcja miała
miejsce w Kłodawie po

raz pierwszy i wzbudziła wiele pozytywnych emocji i niezapom-
nianych wrażeń. Na „rozgrzewkę“, przed seansem głównym w ra-
mach niespodzianki, na ekranie pojawił się skrót z tegorocznej
Kłodawskiej Majówki.

Spotkanie z Piosenką Ekologiczną - Zdroisko, 03.09.16 r.
Tradycyjnie, na początku września zespół Bukowina ze Zdroiska

zaprosił gminne zespoły do udziału w Festiwalu Piosenki Ekolo-
gicznej. Impreza zrodziła się kilka lat temu i stała się drugą, obok
Spotkań Kulturowych flagową imprezą Sołectwa Zdroisko. Kon-
certy zespołów śpiewaczych, przeplatane były konkursami o te-
matyce ekologicznej. Całość spotkania zakończyło wspólne ogni-
sko i dyskoteka „pod chmurką“.

„Kłodawskie Oskary“ - Santocko, 08.09.16 r.
„Kłodawska Gala Oskarów“ w tym roku odbyła się w Santocku.

Uczestnicy świetlicy w ramach sekcji filmowej GOK, pod prze-
wodnictwem Ryszarda Kućko i Marii Nowak nagrali i zmontowali
film dokumentalny o Pani Zofii Szczyglewskiej - pionierce i naj-
starszej mieszkance Santocka. Były łzy wzruszenia, wspólne zdję-
cia z Panią Zofią oraz krótka historia życia opowiedziana przez
samą bohaterkę filmu. Wójt Gminy Kłodawa, słusznie podkre-
śliła, iż przenikanie pokoleń i wspólna realizacja projektów, jest
skarbnicą wiedzy i studnią dobrych praktyk dla młodych ludzi.
W trakcie Gali w podziękowaniu za wkład pracy „Oskara za Ca-
łokształt Działalności“ otrzymała odchodząca z funkcji instruktora
świetlicy Pani Maria Nowak.

OGŁOSZENIE O UROCZYSTOÂCIACH „ZŁOTYCH GODÓW”
ZWIÑZANYCH Z NADANIEM MEDALI 
„ZA DŁUGOLETNIE PO˚YCIE MAŁ˚E¡SKIE”
Niniejszym zawiadamiam, ˝e na podstawie ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 roku 
o orderach i odznaczeniach, (Dz. U. z 2015 r. poz. 475. j.t.) parom, które 
prze˝yły 50 lat w jednym zwiàzku mał˝eƒskim, Prezydent RP mo˝e nadaç 
medal „Za długoletnie po˝ycie mał˝eƒskie”. Wójt Gminy Kłodawa organizuje dla
Szanownych Jubilatów jubileusz „Złotych Godów”, podczas którego wr´czone zostanà odznaczenia Urz´du Stanu
Cywilnego. Do zło˝enia wniosku potrzebne sà nast´pujàce dokumenty: dowody osobiste mał˝onków, odpis aktu
mał˝eƒstwa z roku 1967 r.
Termin zgłoszenia do koƒca lutego 2017 r. Zgłaszaç mo˝na wszystkich ch´tnych jubilatów majàcych miejsce
zameldowania na pobyt stały na terenie gminy bez wzgl´du na to czy jubilaci zawierali mał˝eƒstwo w Kłodawie, czy te˝
w innym urz´dzie. Zgłoszeƒ mogà dokonaç najbli˝sze osoby jubilatów lub jubilaci osobiÊcie. W celu zgłoszenia wniosku
prosz´ o kontakt osobisty lub telefoniczny z Urz´dem Stanu Cywilnego w Kłodawie, ul. Gorzowska 40, tel. 95 7216 671.

Wójt Gminy Kłodawa – Anna Mołodciak                                                                                                                                                                            
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Dożynki Gminne w Karnicach, 10.09.16 r.
W ramach współpracy Gminnego Ośrodka Kultury z Kłodawy

z Gminnym Klubem Kultury w Karnicach, reprezentacja Gminy
Kłodawa wraz z zespołami
śpiewaczymi brała udział
w Dożynkach Gminnych
w Karnicach. W tym roku na
Karnickich Spotkaniach
z Tradycją wystąpiły dwa ze-
społy: Bukowina i Kaskada. 

Jan Kasprowicz i Stanisław Marinczenko „Akustycznie“ - sala
widowiskowa GOK, 16.09.16 r.

Lider zespołu Projekt Volodia Jan Kasprowicz w akompania-
mencie multiinstrumentalisty Stanisława Marinczenko zagrali kon-
cert akustyczny w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.
Artyści zabrali widownię w podróż po świecie twórczości Włodzi-
mierza Wysockiego, Toma Waitsa oraz pieśni więziennych bardów
opowiadających o życiu rosyjskiego półświatka. Koncert duetu
charakteryzował się ciekawą stylistyką i interpretacją wykonywanych
utworów. Specyficzna, męska i chropowata barwa głosu Janusza
Kasprowicza, uzupełniona wirtuozerią Stanisława Marinczenki,

wprowadziła słuchaczy w niecodzienny kli-
mat. Blisko półtoragodzinny koncert, za-
kończył się głośnymi oklaskami i bisami
wywołanymi przez publiczność.

Sekcje GOK wznowiły swoją działalność
w październiku

Po wakacyjnej przerwie, w miesiącu paź-
dzierniku swoją działalność wznowiły sek-
cje działające przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Nieco szybciej, bo już w połowie
września wystartowała sekcja taneczna pro-
wadzona przez intsruktor Paulinę Szaję.
Zajęcia odbywają się cyklicznie w GOKu,
gdzie tańczy zespół MARIMBA, w Różan-
kach gdzie ćwiczy formacja FEL-X oraz
najmłodsza grupa SMILE, która odbywa
swoje próby w świetlicy w Różankach

Szklarni. Oprócz wymienionych zespołów przy świetlicy w San-
tocku działa zespół JMJ, a w Santocznie grupa RIVERS. Od kilku
sezonów, z dużym powodzeniem we wszystkich świetlicach pro-
wadzone są treningi gry w boule. Ta towarzyska i popularna gra,
bardzo szybko zyskała uznanie wśród uczestników zajęć. Nieza-

leżnie od pory roku, treningi odbywają się regularnie, a prowadzi
je trener KS Słowianka i Kadry Polski Wojciech Hańczuk.

W tym roku swoją działalność zakończyła sekcja filmowa, za to
powstały dwie nowe: filmowa i plastyczna. Sekcję filmową prowa-
dzi Mikołaj Kwiatkowski, aktor który po studiach w Olsztynie wró-
cił do nadwarciańskiego grodu i rozpoczął pracę w gorzowskim
teatrze. Uczestnicy zajęć poznają tajniki pracy aktora, uczą się
dykcji, mimiki i ogólnie pojętej mowy ciała. Drugą sekcją, która roz-
poczęła działalność w tym roku jest sekcja plastyczna prowadzona
przez panią Patrycję Grabarek. Zajęcia odbywają się co tydzień
w pracowni Gminnego Ośrodka Kultury i skierowane są do dzieci
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w wieku 7-10 lat. Jest to doskonała alternatywa dla młodych ludzi,
którzy lubią zajęcia manualne.

Jesienne Bajanie - Santocko, 03.10.16 r.
Spotkanie w ramach Jesiennego Bajania odbyło się 1 paździer-

nika w Santocku. W spotkaniu uczestniczyły zespoły śpiewacze
z Gminy Kłodawa oraz gmin ościennych. Organizatorem był zespół
Brzezinki, który jak zawsze zadbał o strawę nie tylko dla ducha, ale
również dla ciała. Uczestnicy i zaproszeni goście, bawili się przy
wspólnym śpiewie i tańcu do późnych godzin  wieczornych.

Spotkanie z Piosenką Przy Samowarze - sala widowiskowa GOK,
22.10.16 r.

Zespół Echo po raz czwarty był organizatorem Spotkań z Pio-
senką Kresową przy Samowarze. Gminne zespoły śpiewacze,
w trakcie swoich występów, prezentowały przynajmniej jedną pio-
senkę w języku polskim lub ukraińskim nawiązującą do kultury Kre-
sów Wschodnich. Tegoroczna edycja była o tyle ciekawa, iż uczest-
niczyła w niej grupa Ukraińców mieszkających w Wojcieszycach,
a jedna z Pań a'capella wykonała tredycyjną ukraińską pieśń w oj-

czystym języku. Po koncercie w GOKu organizatorzy zaprosili do
świetlicy, gdzie na gości czekał poczęstunek, przygotowany również
z nutką smaku Kresów Wschodnich.  

Międzyświetlicowy Turniej Piłki Nożnej - ZS w Różankach,
28.10.16 r.

Drużyny reprezentujące poszczególne świetlice wzięły udział
w Halowym Turnieju Piłki Nożnej „O Puchar Wójta Gminy Kło-
dawa“. Spotakniu towarzyszyło dużo emocji i sportowego współ-
zawodnictwa. W pierwszej części turnieju zgłoszone zespoły, po lo-
sowaniu rozegrały mecze w fazie grupowej. Następnie najlepsze
drużyny spotkały się w walce o medale w fazie finałowej. Osta-
tecznie I miejsce zajęła świetlica z Santocka, kolejne miejsce na pod-
ium wywalczyła świetlica z Wojcieszyc, a trzecie miejsce zajęła

Kłodawa. Królem Strzelców turnieju został Paweł Wilkowiecki,
a najlepszym bramkarzem Patryk Celejewski. 

Biesiada Folklorystyczna w Starym Kramsku, 28.09.16 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście oraz Stowarzyszenie

„Lepsza Przyszłość“ zorganizowały w Starym Kramsku biesiadę ze-
społów folklorystycznych, w której udział wzięły dwa zespoły
z Gminy Kłodawa: Echo z Wojcieszyc i Kłodawianki z Kłodawy. Wy-
stępy naszych zespołów zostały bardzo gorąco przyjęte przez pub-

liczność, a organizatorzy podkreślali dużą muzykalność i haryzmę
sceniczną. Po zaplanowanych koncertach, jak przystało na praw-
dziwą biesiadę, odbyły się wspólne śpiewy i zabawa przy stołach.

Międzyświetlicowy Turniej Wiedzy - sala widowiskowa GOK,
08.11.16 r. 

Victoria Polska - z okazji Święta Niepodelgłości w Gminnym
Ośrodku Kultury odbył się Turniej Wiedzy o Polsce i Polakach. Te-
goroczny poziom był bardzo wysoki, a najlepszymi drużynami
zostały: I miejsce - świetlica z Kłodawy, II miejsce - świetlica ze
Zdroiska, a miejsce trzecie zajęły Chwalęcice.

Andrzejkowy Bal Przebierańców dla Dzieci, sala widowiskowa
GOK, 23.11.16 r. 

W końcówce listopada w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się
Andrzejkowy Bal Przebierańców dla dzieci. Dyskotekę poprowadził
DJ Mute, zachęcając wszystkich do wspólnej zabawy. Jak przystało
na bal, kreację były bardzo starannie dobrane, a na parkiecie kró-
lowały księżniczki, wróżki, piraci oraz bohaterowie kreskówek.
Wszyscy chętnie brali udział w konkursach, bitwach tanecznych
oraz wróżbach.

Jarosław Pikuła dyrektor GOK w Kłodawie z/s w Wojcieszycach
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Wieczór pieśni patriotycznych
Święto Niepodległości jest dniem wyjątkowym dla wszystkich Po-

laków, obchodzonym co roku 11 listopada na pamiątkę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, po raz jedenasty, odbył się
„Wieczór Pieśni Patriotycznej” w Kłodawie. Uroczystość została zor-
ganizowana przez zespół Kłodawianki oraz Sołtysa i Radę Sołecką
Kłodawy. Pieśni patriotyczne śpiewane przez gminne zespoły wo-

kalno-instrumentalne oraz
recytowane wiersze były
słuchane z należytą powagą
i  pokrzepiły serca tłumnie
zgromadzonej publiczno-
ści, wśród której obecni byli
również kombatanci z  te-
renu gminy. Program skła-
dający się z wierszy i piose-
nek uświetnił także występ
przedszkolaków z  kłodaw-
skiego przedszkola „Bajko-
landia”, młodzieży z  Ze-
społu Szkół w  Kłodawie
i dzieci uczęszczających do
świetlicy wiejskiej.

Kaskada – 10 lat na scenie
Gminny zespół śpiewaczy „Kaskada“ obchodził w tym roku 10-

lecie swojego istnienia. Z tej okazji 24 września odbyło się uroczyste
spotkanie w świetlicy w Santocznie. W spotkaniu uczestniczyło sze-
rokie grono przyjaciół grupy z władzami gminy i powiatu, miesz-
kańcami oraz pozostałymi zespołami dzia-
łającymi pod egidą Gminnego Ośrodka
Kultury na czele. Jubileusz rozpoczęło
wiele ciepłych słów, życzeń i gratulacji skie-
rowanych w stronę członków zespołu... ale
od początku...

Przed dziesięcioma laty, grupa przyjaciół
na spotkaniach Seniorów w Santocznie,
rozpoczęła wspólne biesiadne muzykowanie, co z czasem stało się
prawdziwą pasją. Pierwszy oficjalny koncert odbył się 2 lipca 2006 r.
w jednym z najpiękniejszych zakątków Santoczna - przy wodo-
spadzie, na posesji państwa Urban - stąd nazwa zespołu „Kas-
kada“. Dziesięć lat istnienia zespołu zaowocowało
ponad 200 koncertami w powiecie gorzowskim, wo-
jewództwie lubuskim a nawet poza granicami kraju.
Zespół do dzisiaj występuje w trakcie wszystkich
ważnych wydarzeń Gminy Kłodawa z „Majówką“,
dożynkami, zawodami strażackimi, spotkaniami klu-
bów seniora na czele. Kaskada czynnie uczestniczy
również w życiu kulturalnym swojego sołectwa oraz
imprezach organizowanych przez pozostałe zespoły
i GOK.

Równie ważne są relacje między członkami ze-
społu, umacniane poprzez wspólne spotkania i wy-
jazdy. Zespół zwiedził razem Bieszczady i Lwów,

koncertował w Niemczech i na Ukrainie. Od powstania zespołu,
tradycją stały się coroczne, letnie spotkania z „Kaskadą“ w formie
festynu oraz „Wieczór kolęd i poezji Bożonarodzeniowej“ odby-
wający się w świetlicy w Santocznie. Od kilku lat zespół „Kaskada“

wyjeżdża na warsztaty muzyczne do Pobie-
rowa i tam doskonali swoje umiejętności.
W tym roku zespół występował również na
Dożynkach Gminnych w Karnicach, nieda-
leko Rewala...

Przed zespołem jeszcze wiele ciekawych
pomysłów i planów do zrealizowania. Ży-
czymy kolejnych, tak wspaniałych jubileuszy,

wytrwałości i dalszych sukcesów na niwie artystycznej.
Jarosław Pikuła dyrektor GOK w Kłodawie z/s w Wojcieszycach

* w artykule wykorzystano materiały z historii zespołu Kaskada opracowane
przez Krystynę Sipę.

Aktualnie w skład zespołu wchodzą: 
Maria Ostrycharz, Krystyna Sipa, Teresa

Steć, Jan Steć, 
Aniela Sztandera - śpiew oraz 

Marian Matczak - akordeon, gitara 
i śpiew, Andrzej Sipa - gitara 

i kierownik zespołu „Kaskada“
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Dożynki gminne 2016
Gminne Święto Plonów odbyło się 21 sierpnia 2016 r. w Łośnie. Chociaż osób pra-

cujących na roli jest coraz mniej, to tradycja dziękowania za plony ziemi jest nadal
żywa. Dożynki rozpoczęła Msza Święta Polowa odprawiona przez ks. kanonika Bo-
gusława Kaczmarka - proboszcza parafii w Różankach oraz ks. Tadeusza Stachurę -
proboszcza parafii w Kłodawie. Po święceniu chleba, Starości Dożynek przekazali go
na ręce włodarzy gminy - wójt Anny Mołodciak i przewodniczącego Rady Gminy Jana
Kubery, którzy podzielili się nim z mieszkańcami i sympatykami Gminy Kłodawa.
Część oficjalną rozpoczęły podziękowania dla Sołtysów oraz wręczenie nagród oso-
bom wyróżnionym przez sołectwa. Do gratulacji przyłączyli się również zaproszeni
goście - posłowie, samorządowcy oraz delegacja z Niemiec. Czas dożynek to rów-
nież czas podsumowań gminnych działań na czele z licznymi inwestycjami, o któ-
rych w swoim wystąpieniu mówiła wójt Anna Mołodciak.   

Miłym akcentem był wspólny występ przygotowany przez sołtysów, którzy za-
śpiewali piosenki przygotowane specjalnie na dożynki. Ich występ był wstępem do
części artystycznej programu. Zanim to jednak nastąpiło, strażacy jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Łośnie otrzymali z Komendy Miejskiej PSP wóz strażacki,
który w ich imieniu odebrał Władysław Potapczuk - prezes OSP w Łośnie.  

Część muzyczną rozpoczął Blok Kultury i Tradycji Lokalnej, w którym wystąpiły
Kłodawianki z Kłodawy, Brzezinki z Santocka, Róży Kwiat z Różanek, Bukowina ze
Zdroiska, Echo z Wojcieszyc i Kaskada z Santoczna. Tradycyjne pieśni ludowe
i biesiadne szybko zachęciły zgromadzoną publiczność do wspólnej zabawy. 

Sporą atrakcją był występ artystów związanych z Teatrem Wielkim w Łodzi, któ-
rzy programem „Usta milczą, dusza śpiewa” zabrali słuchaczy w krainę musicalu
i operetki. W ich wykonaniu można było usłyszeć arie z najpiękniejszych i najpopu-
larniejszych operetek. Wieczorne koncerty poprzedziła loteria Wójta, która na stałe
wpisała się już w pejzaż gminnych imprez. Po loterii zagrał coverowy zespół Bez
Ograniczeń. Oczekiwanie na gwiazdę wieczoru umilił pokaz fajerwerków, przyjęty
gromkimi oklaskami. Rozświetlone niebo w Łośnie wskazywało już tylko jedno – kon-
cert gwiazdy wieczoru, zespołu Fanatic. Licznie zgromadzeni fani zespołu, wspólnie
śpiewali ich największe hity z niezapomnianą "Czarownicą" na czele. Po kilku bisach,
owacyjnie przyjęty Fanatic zakończył tegoroczne, bardzo udane dożynki gminne.  

Jarosław Pikuła dyrektor GOK w Kłodawie z/s w Wojcieszycach
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Nie lada wyczynu dokonał w sierpniu br. mieszkaniec Wojcieszyc, Dariusz Dreger. Z czasem
45:32:23 ukończył ultramaraton wokół Mont Blanc. Uczestnicy biegu, a było ich ponad 2,5 tys. mu-
sieli pokonać morderczą trasę 168 km. 

Pan Dariusz biega od 2010r. Jego pasją jest turystyka górska i wspinaczka. Ma już za sobą m.in. Kar-
konoski Festiwal Biegowy – Ultra Chojnik 2016 (109 km), Zimowy Ultramaraton Karkonoski 2016
(52 km), Forest Run 2015 (49 km), Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich 2015 (108 km), Bieg Rzeź-
nika 2015 (76 km) oraz kilka maratonów. Gratulujemy wytrwałości i życzymy dalszych sukcesów. 

Wielki wyczyn mieszkańcaWojcieszyc 

W sierpniu br. w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zabo-
rze odbył się regionalny finał XVI edycji konkursu Nasze Ku-
linarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Producenci zgłosili
do konkursu ponad 30 potraw i produktów. Jedną z pierw-
szych nagród zdobyła nasza mieszkanka – Pani Danuta Cie-
śla ze Zdroiska za szynkę z sarniny. Serdecznie gratulujemy.

Wiadomość z ostatniej chwili – Pani Danuta przeszła
etap powiatowy i zakwalifikowała się do etapu wojewódz-
kiego w plebiscycie „Człowiek Roku Krono 2016“. Życzymy
powodzenia!

Nasz lokalny specjał został nagrodzony

DISCO FETA
Finaliści telewizyjnego show emitowanego w ogólnopolskiej

stacji Polo TV, 4 listopada zagrali wspólny koncert w Gminnym
Ośrodku Kultury. Była to nie lada gratka dla fanów muzyki
disco. Pierwszy na scenie pojawił się Łukasz Rosiński. Nie-
zwykle utalentowany młody wokalista bardzo szybko rozruszał
publiczność. W jego wykonaniu usłyszeć można było znane co-
very na czele z kompozycjami zespołu Power Play. Następnie
wystąpił zespół Fantom, w skład którego wchodzą trzej bracia.
Mimo krótkiego stażu mają na swoim koncie autorskie piosenki
oraz koncerty na dużych festiwalach muzyki dance. Wokalistą
zespołu jest dwudziestoletni Paweł Zembrzycki, który barwą
swojego głosu, haryzmą i energią sceniczną uwiódł jurorów IV
edycji Disco Star. Jako trzeci zagrał zespół Doxxx, którego lider
Michał Kacperczyk, zanim rozpoczął działalność w zespole,
był członkiem legedny polskiego disco - zespołu Classic. O ich
popularności najlepiej świadczą "Nagrody Publiczności" zdo-
bywane w 2014 roku w Hajnówce i rok później na festiwalu
w Uniejowie. W tym roku zespół zagrał m. in. na największej im-
prezie Disco w Ostródzie.

IV edycję Disco Star wygrał zespół Reflex, którego w Wojcie-
szycach nie mogło zabraknąć. Wokalistką zespołu jest Asia Ko-
rycka, która próbowała już wcześniej swoich sił w Disco Star, ale
dopiero z całym zespołem osiągnęła wielki sukces w postaci wy-
granej. Zespół obecnie pracuje nad debiutancką płytą. Na kon-
cercie zaprezentował swój najnowszy singiel, który dzień wcześ-
niej został nagrany w Białymstoku i po raz pierwszy wykonany

publicznie w Gminnym Ośrodku Kultury. Kilkugodzinny koncert
zakończył zespół Cocktail Boys z Gorzowa. Zespół coveruje naj-
większe hity disco polo w autorskich, poprockowych aranżach.
Zespół okazał się odkryciem muzycznym IV edycji programu, co
było wielokrotnie podkreślane przez jurorów i zapraszane
gwiazdy.

Dodatkową atrakcją była oprawa wizualna, przygotowana
przez Rafała Fórmaniaka, który obecnie mieszka w Warszawie,
na co dzień pracując m.in. z Zakopower czy Ich Troje, ale uro-
dził się i wychował w Wojcieszycach, gdzie do dzisiaj mieszkają
jego rodzice. Komputerowe grafiki, które towarzyszyły wystę-
pom zespołów w trakcie Disco Feta stworzyły niezapomniany
klimat. Cały koncert można uznać za bardzo udany i na pewno
na długo pozostanie w pamięci zgromadzonej publiczności.

Jarosław Pikuła dyrektor GOK w Kłodawie z/s w Wojcieszycach
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Wiadomości z parafii w Różankach
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kłodawa, Moi Dro-

dzy Parafianie!
Nadchodzący koniec roku kalendarzowego sprzyja do pod-

sumowań i refleksji nad dokonaniami w sferze duchowej i ma-
terialnej naszej Różankowskiej Parafii. 

Chciałbym się z Państwem podzielić waż-
niejszymi wydarzeniami. Wyjątkowy, nie-
zwykle ważny dla naszej wiary Jubileusz
1050-lecia chrztu Polski, uczciliśmy specjalną
uroczystą liturgią oraz odnowieniem zabyt-
kowej chrzcielnicy, do której wykonana została
wymowna w swej symbolice przepiękna po-
krywa –gołębica. Cieszę się także, że w mĳa-
jącym roku zakończyliśmy kompleksowy remont naszej świątyni
parafialnej współfinansowany ze środków budżetu wojewódz-
twa lubuskiego i budżetu Gminy Kłodawa. Wykonany został

również generalny remont plebani w Różankach. Jest to pierw-
sza całościowa odnowa od chwili jej wybudowania. Budynek
ocieplono oraz wykonano nową, piękną elewację w tonacji bar-
wnej korespondującej z kolorem elewacji kościoła. Renowacji do-

czekało się też pierwsze piętro: wymieniona
została instalacja elektryczna, ściany wyrów-
nano i pomalowano, wymieniono wszystkie
okna, podłączone zostało ogrzewanie gazowe.
24 września br. przeżywaliśmy- w trakcie uro-
czystej koncelebrowanej Mszy Świętej 5-lecie
dzielenia się Bogiem i chlebem w naszej para-
fialnej wspólnocie. Jubileusz naszego Cari-
tasu pięknie wpisuje się w Nadzwyczajny Ju-

bileusz Miłosierdzia, który przeżywamy w kościele. Na początku
października tradycyjnie już, nasi uczniowie z ZS w Różankach
wzięli udział w spotkaniu szkół im. Jana Pawła II w Często-

Zwyciężyły na Bali 
Mieszkanki naszej gminy Oliwia Bukała, Wiktoria Oleksy,

Karolina Bielecka wspólnie z zespołem Małych Gorzo-
wiaków wytańczyły I miejsce na Międzynarodowym Festi-
walu Tańca Ludowego INTERNATIONAL FOLK
DANCE FESTIVAL „Lets’ dance in Bali - the land of
dance”, który odbył się w dniach 04-18.10.2016 r. na wyspie
Bali w Indonezji. O tytuł najlepszego zespołu rywalizowało
czternaście ekip tanecznych z całego świata. W finale zespół
zatańczył "Krakowiaka", który został najlepiej oceniony
przez jury.

Oliwia, Wiktoria oraz ich rodzice byli gośćmi wójt Anny
Mołodciak, która pełna podziwu dla ich talentu i pracy, po-
gratulowała wielkiego sukcesu dla całego zespołu na czele
z jego szefostwem Państwem Marią i Krzysztofem Szupi-
luk, wręczając listy gratulacyjne.

Kasia jest zawodniczką klubu szachowego KSZ Stilon Gorzów Wlkp. Obecnie trenerem Kasi
jest jeden z najlepszych trenerów w Polsce p. Andrzej Modzelan. Jej największe osiągnięcia to
10 miejsce w Mistrzostwach Polski Przedszkolaków w Poroninie, 8 miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski Młodzików w szachach szybkich do lat 8 w Olsztynie, 10 miejsce w Mistrzostwach Polski Ju-
niorów w szachach szybkich. Kasia od 4 lat jest Mistrzynią Województwa Lubuskiego w swo-
jej kategorii wiekowej. Z  doskonałą lokatą występuje w  wielu Mistrzostwach Regionalnych
i Makroregionalnych. Po zajęciu 11 miejsca na Mistrzostwach Polski Młodzików w Jastrzębiej
Górze Kasia zakwalifikowała się na Mistrzostwa Europy Juniorów w Pradze, gdzie reprezen-
towała naszą Gminę. Życzymy dalszych sukcesów.

Kasia Kuczyńska – szachistka z tytułami
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chowie. To spotkanie jednoczy wszystkich, którzy kształcą się i pra-
cują w placówkach, którym patronuje najwybitniejszy Polak i współ-
czesny święty. 26 października Sakrament Bierzmowania z rąk Bis-
kupa Pawła Sochy przyjęło 38 naszych parafian. 10 listopada
rozpoczęliśmy Nowennę przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Je-
zusa Chrystusa za Króla i Pana. Narodowe Święto Niepodległości 11
listopada 2016 r.-uczciliśmy Patriotycznym koncertem, który odbył się
w naszej świątyni. Po uroczystej Mszy Św. śpiewały dzieci, młodzież
i dorośli. To piękna, wyśpiewana lekcja historii naszej Ojczyzny.
Z okazji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego wszystkim
Moim Parafianom i Mieszkańcom Gminy Kłodawa z serca błogo-
sławię, życzę dobrego zdrowia, radości wśród bliskich i tylko dobra
w Nowym Roku. 

Ks. B. Kanonik

Najnowsza historia kłodawskiej parafii
Rok 2016 to szczególny czas świętowania 1050. rocznicy

chrztu Polski. W to ważne wydarzenie wpisała się także kło-
dawska parafia. 24 września grupa dzieci i młodzieży wraz z ro-
dzicami oraz ks. Dariuszem wyruszyła do miejsc związanych
z chrztem Polski. Zwiedzili katedrę w Poznaniu, gdzie można zo-
baczyć m.in. grobowce pierwszych władców Polski, jak również
relikty misy chrzcielnej pochodzącej z X wieku, w której mógł
przyjąć chrzest Mieszko I wraz z poddanymi. Następnym eta-
pem było Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy, a na koniec
pielgrzymi dotarli do Gniezna, pierwszej stolicy naszego kraju
oraz miejsca spoczynku św. Wojciecha.

Wcześniej, 17 września, do Międzyrzecza udali się mężczyźni na
IV Pielgrzymkę Mężczyzn do sanktuarium Pierwszych Męczen-
ników Polski. Tematem pielgrzymki było wprowadzenie w zagad-
nienia zarządzania finansami, zwłaszcza dzisiaj potrzebne w co-
dziennym życiu każdego mężczyzny, ojca i głowy rodziny. 

Październik to czas poświęcony patronce parafii  – Matce Bo-
żej Różańcowej. Stąd udział przedstawicieli Róż Różańcowych
wraz z ks. Proboszczem w Diecezjalnej Pielgrzymce Róż Żywego
Różańca w Rokitnie w pierwszą niedzielę października, a także
najważniejsze wydarzenie w parafii – odpust, który miał miejsce
9 października. Mszę Św. odprawił o. Piotr Darasz, oblat z pa-
rafii św. Józefa w Gorzowie, który wygłosił Słowo Boże oraz po-
święcił figurę św. Józefa, a także nową chorągiew Róż Różań-
cowych, wyhaftowaną przez Siostry Karmelitanki z Elbląga.

Dzięki Bożej Opatrzności, dużemu zaangażowaniu podję-
temu przez Gminę oraz przy wsparciu finansowym Parafian na
kłodawskim cmentarzu został postawiony pomnik zmarłych
kapłanów. Autorem projektu pomnika jest nasz parafianin,
p. Bogusław. Pomnik został uroczyście poświęcony 1 listopada,
podczas uroczystości Wszystkich Świętych.

Na czas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składamy
wraz z ks. Dariuszem życzenia pokoju serca, wiary w to, że za-
wsze z nami jest obecna Miłość. Niech Boża Dziecina, która
zjednoczyła serca Maryi i Józefa zjednoczy serca w naszych ro-
dzinach i w naszej parafii. Szczęść Boże! 

ks. Proboszcz



30 września 2016 r. w sali wiejskiej w Chwalęcicach Warsz-
taty Terapii Zajęciowej uroczyście obchodziły XX-lecie swo-
jej działalności na terenie gminy Kłodawa i powiatu gorzow-
skiego. W uroczystości udział wzięli najwyżsi urzędnicy
Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego oraz zaproszeni
goście, którzy współpracują z naszą placówką. Kierownik
Warsztatów Terapii Zajęciowej mgr Maria Szubert zaprezen-
towała XX-letni dorobek działalności WTZ w Chwalęcicach.
Spotkanie uświetnił występ uczniów ze szkoły muzycznej, ro-
dzeństwa Bruno i Blanka Pałys, prezentujących utwory mu-
zyczne. W dalszej części grupa uczestników WTZ dała wzru-
szający popis w sztuce pod tytułem " Najcenniejszy skarb -
przyjaźń". Spośród zaproszonych gości padały miłe słowa, po-
dziękowania i życzenia dalszej działalności WTZ.

Obchody xx-lecia Warszatów Terapii Zajęciowej
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Wigilia gminna
17 grudnia 2015 r. w nowej świetlicy wiejskiej w Różankach

odbyła się coroczna gminna wigilia, na którą przybyło ok. 200
mieszkańców. W świąteczny nastrój wprowadzili zebranych go-
ści uczniowie Zespołu Szkół w  Różankach. Wszyscy mogli
przenieść się w czasy narodzin Jezusa i obejrzeć jasełka. Ży-
czenia złożyli wójt Anna Mołodciak, przewodniczący Rady
Gminy Jan Kubera oraz księża kłodawskich parafii ks. kanonik

Bogusław Kaczmarek i ks. Tadeusz Stachura. Wigilia przebie-
gała w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości
i pojednania. Składano sobie  płynące z głębi serca życzenia,
dzielono się opłatkiem – symbolem chleba i wzajemnego prze-
baczenia oraz wspólnie śpiewano kolędy. Na odświętnie przy-
gotowanych stołach nie zabrakło także tradycyjnych wigilĳnych
potraw.



Wigilia gminna 2015


