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Mijający rok to czas realizacji kolejnych zadań w Naszej Gminie,
efektem których była budowa nowych odcinków sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych oraz budowa i remonty kolejnych odcinków
dróg. Ponadto wykonano szereg robót remontowych i moderniza-
cyjnych w obiektach oświatowych, świetlicach wiejskich, na boiskach
sportowych i placach zabaw. Mając na uwadze uporządkowanie
gminnej polityki przestrzennej, opracowano plany zagospodaro-
wania dla miejscowości Mironice i Santocko. Trwają prace nad do-
kumentacją planistyczną dla obrębów Łośno i Kłodawa. Na rozpo-
częcie procedur w tym zakresie oczekują Chwalęcice, Różanki
i Wojcieszyce. Na kolejnych stronach biuletynu prezentuję Państwu
galerię ważniejszych zadań mijającego roku. 

Wykonanie takiej ilości zadań nie byłoby możliwe bez pozyska-
nia dodatkowych pieniędzy z funduszy unijnych i krajowych, m.in. z:
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego RYBY, Funduszu Małych
Projektów Euroregionu „PRO EUROPA VIADRINA”, Urzędu Marszał-
kowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. 

Dziękuję bardzo również tym z Państwa, którzy wspólnie z gminą
włączyli się do realizacji zadań w ramach społecznych inicjatyw lo-
kalnych.

Szanowni Państwo!
Utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania środków fi-

nansowych przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne, słu-
żących poprawie jakości życia, ma bezpośredni wpływ na umocnie-
nie pozycji gminy. Zaowocowało to uzyskaniem XIII pozycji (na 83
samorządy) w VI edycji Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego.
Nieco wcześniej, bo w 2010 roku, w prestiżowym Rankingu Samo-
rządów „Rzeczpospolitej” w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska – Kło-
dawa uplasowała się na VIII miejscu. Osiągnięcie takich sukcesów nie
byłoby możliwe bez Państwa udziału.

Słowa podziękowania kieruję do wszystkich Mieszkańców, soł-
tysów i rad sołeckich, strażaków z OSP, klubów sportowych, kół węd-
karskich i łowieckich, kombatantów, klubów seniora, instruktorów
świetlic, zespołów wokalno-instrumentalnych i tanecznych, przed-
siębiorców, lokalnych stowarzyszeń i instytucji współpracujących
z gminą, którzy przyczynili się do realizacji tak wielu przedsięwzięć. 

Dziękuję Radnym Rady Gminy za czynny udział w kreowaniu
i realizacji polityki nastawionej na zrównoważony rozwój i dążenie do
zaspakajania potrzeb lokalnych środowisk. Trudno jest usatysfak-
cjonować wszystkich, ponieważ oczekiwania są zawsze większe od
możliwości finansowych. 

Przed nami 2014 rok i nowe plany inwestycyjne. Projekt budżetu,
jaki przedłożyłam Radzie Gminy, uzyskał pozytywną opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Zakłada on osiągnię-
cie dochodów gminy w wysokości ok. 26 mln złotych i poniesienie
wydatków w kwocie 24 mln złotych. Różnica zostanie przeznaczona
na zabezpieczenie wkładu własnego gminy do realizacji przedsięw-
zięć w ramach nadchodzącej perspektywy unijnej oraz spłatę długu.
Zachowanie niezagrożonej stabilności finansowej gminy jest moż-

liwe dzięki konsekwentnej realizacji odpowiedniej polityki budże-
towej.

Projekt przyszłorocznego budżetu, przedłożony przeze mnie Ra-
dzie Gminy, zawiera szereg przedsięwzięć, których realizacja po-
zwoli na dalszy harmonijny rozwój wszystkich naszych miejscowo-
ści. Do najważniejszych z nich należą m.in.:
• w zakresie infrastruktury drogowej: remont odcinków ulicy Je-

sionowej, Brzozowej i Strumykowej oraz na Os.Marzeń w Kłodawie;
modernizacja odcinków ulicy Ogrodowej, Lipowej i Kwiatowej
oraz budowa parkingu i drogi dojazdowej do przedszkola i bib-
lioteki w Różankach; remont nawierzchni ulicy Ogrodowej i Olcho-
wej w Chwalęcicach; modernizacja kolejnego odcinka ulicy Je-
ziornej w Wojcieszycach; budowa parkingu i modernizacja
nawierzchni ulicy Bukowej w Kłodawie; wykonanie nakładki as-
faltowej na drogach w Łośnie (w kierunku posesji nr 44 oraz przy
cmentarzu); remont odcinków ulicy Orzechowej i Ogrodowej
w Santocku; budowa parkingu przy boisku sportowym w Woj-
cieszycach; modernizacja II części ulicy Parkowej oraz wykonanie
nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Santocznie; dokończenie re-
montu parkingów w Różankach Szkl.; remont nawierzchni odcin-
ków ulic Sosnowej, Łąkowej i Polnej w Rybakowie;

• w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej w ulicy Wojcieszyckiej, Jeziornej i Czereśniowej
w Kłodawie, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ułańskiej, Wierz-
bowej i Huzarów w Chwalęcicach, rozbudowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej w ulicy Orzechowej w Santocku; budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w Łośnie, Zdroisku, Santocznie i Rybakowie;
przełączenie do miejskiej sieci wodociągowej infrastruktury wodo-
ciągowej w Mironicach; 

• w zakresie kubaturowych obiektów gminnych: II etap rozbu-
dowy świetlicy wiejskiej w Różankach; I etap modernizacji przed-
szkola gminnego w Różankach; II etap modernizacji przedszkola
i świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach; I etap budowy remizy stra-
żackiej w Santocku;

• w zakresie prac dokumentacyjno-projektowych: wykonanie
projektu budowy nowej świetlicy wiejskiej w Kłodawie; opraco-
wanie koncepcji zagospodarowania cmentarza komunalnego
w Kłodawie; zlecenie przygotowania projektu remontu przed-
szkola w Różankach;

• w zakresie pozostałej infrastruktury: częściowa wymiana ogro-
dzenie cmentarzy komunalnych w Kłodawie i Różankach; montaż
nowych wiat na przystankach autobusowych w sołectwie Ró-
żanki Szkl.; doposażenie placów zabaw m.in.: w Chwalęcicach
i Różankach Szkl.; budowa wiaty gospodarczej przy świetlicy
w Wojcieszycach oraz Łośnie; wykonanie miejsca postoju dla ro-
werzystów w Mironicach; urządzenie placu (deptaku) przy Izbie
Tradycji Kulturowych oraz budowa toalet na placu wiejskim
w Zdroisku.
Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku nadal wspólnie bę-

dziemy brali udział w procesie rozwoju gminy i dzięki Państwa wspar-
ciu zrealizujemy jeszcze więcej niż jest zakładane.

Łączę wyrazy szacunku
Wójt Gminy Kłodawa

Anna Mołodciak

Drodzy Mizkańcy Gminy Kłodawa!



W imieniu własnym oraz Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
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W imieniu własnym oraz pracowników Urzędu 
i gminnych jednostek organizacyjnych

Wójt Gminy Kłodawa

Szanowni Mizkańcy i Sympatycy 
Gminy Kłodawa, Czytelnicy „Kłodawskich Wici”

Boże Narodzenie to czas życzliwości i zgody, wyjątkowa
okazja, by dzielić się radością z przeżywania najbardziej

rodzinnych świąt w roku.
Z tej okazji wszystkim Państwu pragniemy złożyć

życzenia spokoju i zdrowia. 
Nih bożonarodzeniowa atmosfera wzajemnego

zrozumienia i serdeczności rozwieje codzienne troski,
a opłatek i staropolska kolęda nih połączą nasze myśli. 

Oby spełniły się wypowiedziane przy wigilijnym stole życzenia, a nadchodzący 2014 rok  zbliżył do
siebie wszystkich ludzi w duchu jedności i pokoju, oby przyniósł pomyślność, nowe nadzieje i zapał

do realizacji wytyczonych celów i spełnienia marzeń.

Grudzień 2012, spotkanie opłatkowe mieszkańców gminy w GOK-u



4

W 2013 roku zrealizowaliśmy wiele projektów z udziałem
środków unĳnych oraz krajowych, a podpisane umowy na do-
finansowanie zadań są zabezpieczeniem funduszy na reali-
zację kolejnych inwestycji gminnych w 2014 roku. Jest to
niezmiernie ważne zważywszy na kończącą się perspektywę
finansową 2007-2013.  W ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej” zrealizowaliśmy inwe-
stycję pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjno-tłocznej w ulicy Owocowej, Ogrodowej i Śliwkowej
w miejscowości Santocko, Gmina Kłodawa”. Koszt całkowity
zadania wyniósł  123 208,37złotych, z czego dofinansowanie
75% kosztów kwalifikowalnych to kwota 75 111,00 złotych.
Z kolei w ramach I etapu zadania pn. „Rozbudowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kłodawa” wyko-
nano kanalizację grawitacyjno-tłoczną wraz z przepompow-
nią ścieków w ulicy Lipowej w Chwalęcicach, w ulicy Orze-
chowej w Santocku, a także sieć wodociągową w ulicy
Wioślarskiej i Jeziornej w Kłodawie.  Koszt całkowity zadań
wyniósł  560 797,97 złotych, z czego dofinansowanie 50%
kwalifikowalnych to kwota 227 967,00 złotych. W ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” trwa realizacja inwestycji
pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z budową in-
frastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Różanki”. Koszt całkowity zadania wynosi
1 025 803,62 złote, z czego dofinansowanie (50%) 416 993,34
złote. W ramach osi 4 LEADER PROW 2007-2013  (Odnowa
i rozwój wsi) w bieżącym roku realizowano etap I, czyli par-
king przy ul. Makowej zadania pn. „Budowa parkingów
w Kłodawie przy ulicach Makowej i Bukowej wraz z zagos-
podarowaniem terenów przyległych”. Koszt całkowity in-
westycji wyniósł  109 032,53 złote, a dofinansowanie 80%
kosztów kwalifikowalnych to kwota 70 915,00 złotych. W ra-
mach Programu Operacyjnego RYBY zrealizowaliśmy za-
danie pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej przy
brzegu jeziora Mrowinko w miejscowości Santoczno wraz
z budową parkingu i remontem fragmentu nawierzchni
ulicy Jeziornej”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 196
640,10 złotych z czego dofinansowanie 85% kosztów kwali-
fikowalnych to kwota 135 889,50 złotych. W ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowany został
projekt systemowy pn. „Indywidualizacja procesu nauczania
w klasach I-III w Zespołach Szkół w Gminie Kłodawa”.
Pozyskane środki umożliwiły prowadzenie w roku szkolnym
2012/2013 zajęć dodatkowych dla dzieci, uczęszczających
do klas I-III w Zespołach Szkół w Kłodawie i Różankach oraz

zakup pomocy dydaktycznych (w tym tablic multimedial-
nych). Wartość projektu wyniosła 71 597,00 złotych, a uzys-
kane na ten cel dofinansowanie 100%. Gmina Kłodawa otrzy-
mała dotację ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze
w kwocie 29 844,36 złote na realizację zadania pn. „Usuwa-
nie wyrobów zawierających azbest” . W ramach projektu
dokonano demontażu, transportu i utylizacji płyt azbesto-
wych z nieruchomości, należących do osób fizycznych z te-
renu gminy Kłodawa o wadze 56,06 ton. Zakończono remont
ul. Jeziornej w Santocznie, na który gmina Kłodawa otrzy-
mała dotację ze środków budżetu województwa lubuskiego,
związaną z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolni-
czej. Koszt zadania wyniósł 184 271,34 złotych, a dofinan-
sowanie 21 700 000,00 złotych. Zakończono realizację I etapu
zadania pn. „Remont Przedszkola Gminnego w miejscowo-
ści Wojcieszyce” realizowanego w ramach Programu Ope-
racyjnego RYBY 2007-2013. Wartość I etapu wyniosła 98
294,85 złote. Etap II realizowany będzie w 2014 roku, a jego
wartość wyniesie 374 439,17 złotych. Dofinansowanie na to
zadanie wyniesie 328 384,35 złote, co stanowi 85% kosztów
kwalifikowalnych. W ramach Programu Wyrównymwania
Różnic Między Regionami Gmina Kłodawa otrzymała
60 000,00zł dofinansowania ze środków PFRON na realiza-
cję projektu pn. „Zakup samochodu do przewozu osób nie-
pełnosprawnych” dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Chwalęcicach. Całkowity koszt zadania to ponad
150 000,00 zł, a termin realizacji to luty 2014. W ramach pro-
gramu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zrealizo-
wany został projekt pn. „Letni obóz integracyjny w Lipach”,
w którym brały udział dzieci i młodzież z terenu gminy Kło-
dawa oraz Seelow Land.  Koszt całkowity projektu wyniósł 20
473,86 złote, z czego dofinansowanie  11 840,00 złotych.
Pozytywną ocenę uzyskał wniosek złożony za pośrednictwem
LGD Kraina Szlaków Turystycznych pn. Opracowanie i druk
mapy turystyczno-przyrodniczej „Kłodawa i okolice” oraz
publikacji turystycznych „Gmina Kłodawa - tu żyją ludzie
z pasją” i „Gmina Kłodawa w obiektywie- szlakiem lasów
i jezior oraz zakup materiałów promocyjnych w ramach
LEADER Małe Projekty Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013. Wartość zadania wyniesie 81  938,00zł
z czego dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowalnych
46  447,00zł.  W ramach Programu Operacyjnego Współ-
pracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007-2013 Fundusz Małych Projektów EWT
w Euroregionie „Pro Europa Viadrina” gmina Kłodawa wraz
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłodawie z/s w Wojcie-
szycach realizowała następujące projekty: Łączy nas mu-

Środki zewnętrzne pozyskane 
na realizację zadań gminnych
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zyka, Polsko-niemiecki wieczór bajek, Mini playback show,
Zawody strażackie w Rybakowie, Konkurs wokalno-mu-
zyczny „O Kłodawskiego Słowika”, Kłodawska Majówka
2013, Gminny Turniej Strzelecki dla Myśliwych, Kłodawska
Rybka 2013, Muzyka i Sport, 50. urodziny Kłodawianek – ze

sztuką ludową pod rękę, Dożynki Powiatowe- Santocko 2013,
Polsko-niemiecki jubileusz seniorów oraz Wigilia Gminna.
Dofinansowanie kształtowało się od 75% do 95% kosztów
kwalifikowalnych projektu.  

Beata Grzegolec

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

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”

„Szczęśliwa 13” dla gminy Kłodawa

W VI edycji Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego pod
honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego
Elżbiety Polak gmina Kłodawa zajęła 13. miejsce (na 83 sa-
morządy w województwie) w Podstawowym Kryterium Klasy-
fikacji Gmin BASIC INDEX, wyprzedzając tym samym są-
siednie gminy: Bogdaniec (17. miejsce), Santok (27. miejsce) czy
Lubiszyn (31. miejsce). Uplasowaliśmy się najwyżej spośród

gmin wiejskich naszego powiatu. Ranking Gmin prezentuje rze-
telny i wiarygodny obraz kondycji i możliwości samorządu – po-
wiedziała marszałek województwa Elżbieta Polak, zapraszając
samorządowców do udziału w kolejnej edycji rankingu.

Podstawowe Kryterium Klasyfikacji Gmin (PKKG) składa się
z rzędu wskaźników, świadczących o ogólnej sytuacji gospo-
darczej jednostek terytorialnych. Ocenie podlegały następujące
dziedziny: wysokość budżetu przeznaczona na inwestycje z za-
kresu ochrony środowiska, pozyskane środki unĳne, wartość in-
westycji ze środków własnych gminy, ilość inwestycji z udziałem
BIZ, wydatki gminy na edukację pomniejszone o subwencję
oświatową, kapitał ludzki, wysokość zwrotu podatku CIT i PIT
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wpływy z opłat lokalnych
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, współpraca z biznesem oraz za-
chęty dla biznesu i inwestorów, wydatki na promocję, wysokość
deficytu budżetowego gminy, zadłużenie gminy, świadczenia so-
cjalne gminy, zmiana liczby bezrobotnych.

„Szczęśliwe” 13. miejsce w rankingu w ramach Podstawo-
wego Kryterium Klasyfikacji Gmin świadczy
o stabilnej sytuacji ekonomicznej, potencjale
rozwojowym oraz ogólnej dobrej sytuacji gos-
podarczej gminy Kłodawa.

Poprawiliśmy nasze notowania – to bardzo
dobry wynik, dla porównania w 2008 roku
uplasowaliśmy się na 31. miejscu. To nie
pierwszy tak dobry wynik naszej gminy –
w 2010 roku w Rankingu Rzeczpospo-
litej Kłodawa zajęła VIII miejsce
wśród gmin wiejskich - powiedziała
wójt gminy Anna Mołodciak.

K.Niciejewska
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1,3 mln na gospodarkę wodno-ściekową 
w gminie Kłodawa z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich

1 lipca 2013r. Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak pod-
pisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa” w ra-
mach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej” realizowanego przez PROW na lata 2007-2013.
Dofinansowanie otrzymały 34 wnioski złożone przez lubuskie
gminy, związki gmin oraz zakłady i spółki komunalne po-
wiedział podczas uroczystego podpisania umów członek za-
rządu woj. lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, który podkre-
ślił również ogromne zaangażowanie beneficjentów
w pozyskanie pieniędzy na realizację projektów. Kwota pod-
pisanych umów sięga ponad 35 mln złotych.  Celem działa-
nia jest poprawa warunków życia mieszkańców województwa
lubuskiego poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej,
związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ście-
ków. Całkowity koszt prac w naszej gminie to około 3 mln zło-
tych. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1,3 mln
złotych, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.
Realizację inwestycji przewidziano na lata 2013-2014. Projekt
przewiduje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
w miejscowościach, w których nie ma sieci kanalizacyjnej ze
względu na rozproszoną zabudowę i zbyt duże koszty przy-

łączenia tych miejscowości do sieci zbiorczej. Przydomowe
oczyszczalnie ścieków wybudowane zostaną w Zdroisku, Ry-
bakowie, Santocznie i Łośnie. Wielkość i typ oczyszczalni pro-
jektowany był indywidualnie dla każdego gospodarstwa do-
mowego zakwalifikowanego do udziału w projekcie.
Mieszkańcy sami decydowali o rodzaju oczyszczalni (drena-
żowa, roślinno-stawowa) oraz o miejscu jej zainstalowania.
Zadeklarowali oni także 20% udział własny w finansowaniu
zadania.  Sporządzone zostały stosowne umowy określające
prawa i obowiązki obu stron. Planowany termin zakończenia
zadania to wrzesień 2014. Ponadto inwestycja obejmuje bu-
dowę:
1. sieci wodociągowej w rejonie ulic Wioślarskiej i Jeziornej

w Kłodawie (planowany termin zakończenia to grudzień
2013)

2. sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Orzechowej w San-
tocku (planowany termin zakończenia to grudzień 2013),

3. sieci kanalizacji sanitarnej przy Jeziornej i Czereśniowej
w Kłodawie (planowany termin zakończenia to lipiec 2014)

4. sieci kanalizacji sanitarnej przy Lipowej, Ułańskiej, Wierz-
bowej i Huzarów w Chwalęcicach (planowany termin za-
kończenia to wrzesień 2014).

Beata Grzegolec

Podpisanie umowy  o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej
Górze
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ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
W  RAMACH PROW

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE W GMINIE

Chwalęcice, ul. Lipowa – kanalizacja

Chwalęcice, ul. Lipowa – montaz komory zasuw

Chwalęcice,ul. Lipowa – odbiór inwestycji

Santocko - ul. Orzechowa – kanalizacja

Kłodawa ul. Wioślarska –wodociąg
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PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Podpisanie z mieszkańcami Zdroiska

Podpisanie umowy z wykonawcą przydomowych
oczyszczalni ścieków

ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA tERENIE
gMINY W RAMACH ZCg Mg-6

Na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” realizowa-
nuy jest projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno -
ściekowej. Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość Projektu
na terenie całego związku wynosi 361 100 544 złotych, z tego
dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 181 320 738 zło-
tych. Na terenie Gminy Kłodawa trwaja prace przy budowie
sieci kanalizacji sanitarnej o długości 17,4 km (wraz z 14

przepompowniami) oraz 5,7 km sieci wodociągowej Wartość
wykonanych robót wyniesie ok. 10 mln. złotych. 

Podłączenie posesji do nowo wybudowanej sieci będzie
możliwe w przyszłym roku po zakończeniu budowy i odbio-
rze poszczególnych etapów zadania.

Mieszkańcy będą pisemnie powiadomieni przez PWiK
w Gorzowie Wlkp. o możliwości włączenia się do sieci.

Podpisanie umowy na wykonanie prac w Gminie Kłodawa
w ramach ZCG MG-6

Różanki – ul. Ogrodowa
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Kłodawa ul. Żniwna – kanalizacja

Różanki ul. Niepodległości – kanalizacja

Kłodawa – ul. Leśna – kanalizacja

Kłodawa ul. Zielna – kanalizacja

Kłodawa ul. Polna – kanalizacja
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Wojcieszyce ul. Polna – kanalizacja

Wojcieszyce ul. Strzelecka – kanalizacja

Wojcieszyce ul. Wspólna – kanalizacja

Mironice – wodociąg

Zakończony remont sali w Chwalęcicach

REMONt KUCHNI W SALI WIEJSKIEJ W CHWALĘCICACH ZAKOŃCZONY



11

Tak będzie wygladać świetlica

ŚWIEtLICA RÓŻANKI – REALIZACJA INWEStYCJI

Spotkanie z wykonawcą

Fundamenty

Roboty żelbetowe

Widok z góry sali głównej Projektant inwestycji i inspektor nadzoru
inwestorskiego na budowie
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W 2012 roku wykonano w ramach Pro-
gramu  Rozwoju Obszarów Wiejskich PO
RYBY część nowej nawierzchni ul. Jeziornej
wraz z infrastrukturą turystyczną nad brze-
giem jeziora Mrowinko.  W bieżącym roku
przy dofinansowaniu z budżetu wojewódz-
twa lubuskiego wykonano pozostałą część
nawierzchni o długości około 300 metrów. 

INWESTYCJE DROGOWE I KOMUNALNE W GMINIE

NOWA NAWIERZCHNIA NA ULICY
JEZIORNEJ W SANtOCZNIE

NOWE BItUMICZNE NAWIERZCHNIE NA DROgACH
I PLACACH gMINNYCH
W ramach środków budżetowych gminy Kłodawa
wykonano remont nawierzchni wielu dróg i placów
gminnych na łączną kwotę ponad 500 tys. zł.

Różanki Szklarnia: nowa nawierzchnia na głównej
drodze osiedla oraz parkingi i drogi do nich prowa-
dzące

Łośno: wyremontowano około 500 metrów drogi
gminnej przy wjeździe do miejscowości na dz. nr 206;

Santocko: ulica Śliwkowa oraz parking przy ulicy
Wiejskiej
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Zakończyły się prace, związane z przebudową drogi powiatowej Kłodawa – Chwalęcice. Przedsięwzięcie, którego inwesto-
rami są powiat gorzowski i gmina Kłodawa, dofinansowane jest z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Koszt inwestycji to ponad 1,9 mln zł (z czego po 25% - 506 tys. dofinansowała gmina Kłodawa oraz powiat gorzowski). 

W lipcu bieżącego roku został uszkodzony przez obfite opady deszczu i spiętrzone wody
Kanału Kłodawskiego betonowy przepust, co uniemożliwiło korzystanie z drogi gminnej na
wysokości osady Kabatki. Dzięki znacznemu wsparciu finansowemu Nadleśnictwa Kłodawa
i Nadleśnictwa Barlinek, wykonano remont przepustu wraz z odtworzeniem przyczółków,
barier ochronnych i nawierzchni drogi.

Różanki ul.
Niepodległości 
w kierunku cmentarza -
nowa nawierzchnia
bitumiczna

Wojcieszyce: ulica Sportowa boczna
oraz odcinek ulicy Strzeleckiej wraz ze
skrzyżowaniem w obrębie ulicy Jeziornej

Chwalęcice: nową
nawierzchnię bitumiczną
ułożono na części ulicy
Łąkowej oraz ulicy
Olchowej

WSPÓLNA INWEStYCJA POWIAtU gORZOWSKIEgO I gMINY KŁODAWA 

NOWY PRZEPUSt NA DRODZE gMINNEJ W OBRĘBIE OSADY
KABAtKI
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Ze środków budżetu Gminy Kłodawa powstały 5 nowych placów
zabaw w Mironicach, Łośnie, Rybakowie oraz dwa w Różankach.
Odnowiono i doposażono place istniejące w miejscowościach
Chwalęcice, Kłodawa, Santocko, Różanki Szklarnia.

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014
Koordynacją działań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiato-

wych i gminnych zajmuje się Urząd Gminy Kłodawa, tel. (95) 7 216-660
lub 501-465-924. Jednostką wykonującą prace w zakresie zimowego utrzy-
mania dróg powiatowych oraz gminnych na terenie gminy Kłodawa jest
Zakład Komunalny, kierownik zakładu – Jacek Zatoka. Drogi gminne -
zgłoszenia pod nr telefonu: 0-784-963-306 lub (95) 7311-530   Drogi

gminne i powiatowe utrzymuje się w V i VI standardzie. Dopuszcza się
przerwy w komunikacji nawet do 24h, utrudnienia w ruchu, zaspy czy wy-
stąpienie śliskości. Rozpoczęcie odśnieżania na drogach powiatowych
następuje wyłącznie po uzyskaniu zgody Starostwa Powiatowego. Zgło-
szenia przyjmuje Wydział Dróg Powiatowych: (95) 7314-570 lub 505-053-
360.

W Chwalęcicach przy ulicy Leśnej została ustawiona drewniana wiata
przystankowa, z której będą korzystały dzieci oczekujące na autobus
szkolny.
W Kłodawie przy ulicy Czereśniowej oraz w Różankach przy ulicy
Niepodległości ustawiono lustra drogowe, które znacznie poprawiają
widoczność dla użytkowników tych dróg.

NOWA NAWIERZCHNIA I NOWE MIEJSCA
PARKINgOWE NA ULICY MAKOWEJ W KŁODAWIE
W ramach środków finansowych PROW 2007-2013 wykonano remont

nawierzchni oraz nowe miejsca parkingowe dla samochodów
osobowych przy ulicy Makowej

Podjęte inwestycje wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg oraz estetykę miejscowości.

Plac zabaw Santocko

Plac zabaw Chwalęcice

Plac zabaw Różanki

Plac zabaw
Rybakowo

Plac zabaw Łośno



15

Uwaga pasażerowie gminnej komunikacji!
Od 1 stycznia 2014 roku płacimy mniej za bilety autobusowe

Z inicjatywy pani wójt mieszkańcy północnej części gminy
(Rybakowa, Santoczna, Zdroiska Łośna i Lip), będą mogli ko-
rzystać z dużo tańszej niż dotychczas, oferty przewozów pasa-
żerskich. Przed zmianą dysproporcja w cenach biletów między
poszczególnymi miejscowościami była zbyt duża (np. miesz-
kaniec Rybakowa płacił za bilet do Gorzowa Wlkp. ok.14 zło-
tych). Od nowego roku również dla mieszkańców pozostałych
miejscowości oferta taryfowa będzie tańsza. W listopadzie br.
rozstrzygnięto przetarg na wykonanie usługi przewozu regu-
larnego osób w granicach administracyjnych Gminy Kłodawa
na liniach nr 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C i 3D. 

Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samocho-
dowej w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. 

Od 1 stycznia 2014 autobusy będą kursowały na liniach: 
- linia 1A (z Gorzowa Wlkp. przez Wojcieszyce, Różanki, Os.

Różanki Szklarnia i dalej do Gorzowa Wlkp.);
- linia 1B (z Gorzowa Wlkp. przez Os. Różanki Szklarnia, Ró-

żanki, Wojcieszyce i dalej do Gorzowa Wlkp.);
- linia 2A (z Gorzowa Wlkp. przez Kłodawę, Mironice, Sa-

nocko i z powrotem tą samą trasą do Gorzowa Wlkp.);
- linia 2B (w godzinach rannych z Gorzowa Wlkp. przez

Chwalęcice, Kłodawę, Mironice do Santocka i z powrotem
przez Kłodawę i ul. Wyszyńskiego do Gorzowa Wlkp. nato-
miast w godzinach południowych z Gorzowa Wlkp. przez
Kłodawę do Santocka i z powrotem przez Kłodawę i Chwa-
lęcice do Gorzowa Wlkp.);

- linia 3A (z Gorzowa przez Kłodawę, Łośno, Lipy, Rybakowo,
Santoczno, Zdroisko i dalej do Gorzowa Wlkp.);

- linia 3B (z Gorzowa przez Zdroisko, Santoczno, Rybakowo,
Lipy, Łośno, Kłodawę i dalej do Gorzowa Wlkp.); 

- linię 3C (z Gorzowa przez Kłodawę, Łośno, Lipy, Rybakowo,
Santoczno, Zdroisko, Wojcieszyce, Kłodawę i dalej do Go-
rzowa);

- linię 3D (z Gorzowa przez Kłodawę, Wojcieszyce, Zdroisko,
Santoczno, Rybakowo, Lipy, Łośno, Kłodawę i dalej do Go-
rzowa).

Na liniach 1A, 1B, 2A i 2B nie zmienią się ilości kursów
w dni robocze, soboty i święta, natomiast najwięcej zmian bę-
dzie na liniach 3A, 3B, 3C i 3D, które przebiegają przez miejs-
cowości Łośno, Lipy, Rybakowo, Santoczno i Zdroisko. No-
wością dla tych miejscowości będą dwa kursy w soboty.

Ceny biletów prezentują się następująco:

Różanki, Wojcieszyce 1A, 1B 5,00 110,00
Różanki Szklarnia 3,00 75,00
Kłodawa, Os. Marzeń 2A, 2B 3,00 75,00
Kłodawa 4,00 75,00
Mironice, Santocko 5,00 110,00
Łośno, Lipy, Rybakowo, Santoczno 3A, 3B, 3C, 3D 8,00 150,00
Zdroisko 6,00 130,00

Szczegółowe rozkłady jazdy umieszczone są na przystan-
kach autobusowych a także na stronie internetowej Urzędu
Gminy Kłodawa www.klodawa.pl

Pasażerowie w miejscowości Chwalęcice nadal będą obsłu-
giwani przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp Sp.
z o.o. (linia nr 111) na dotychczasowych zasadach.

A.K.

Miejscowość Nr linii Cena biletu normalnego (w zł) Cena biletu miesięcznego
normalnego (w zł)

W pierwszej kolejności odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi odbywać się
będzie na drogach obsługujących komunikację publiczną i dowozy mło-
dzieży do szkół. W drugiej kolejności główne drogi dojazdowe do osiedli
mieszkaniowych. Pozostałe drogi i uliczki odśnieżane będą interwencyjnie
w zależności od potrzeb.Ponadto informujemy, iż odśnieżanie chodników
należy do właścicieli posesji, do których przylega chodnik. Na podstawie art.5
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach oraz przepisów „Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Kłodawa” przyjętego Uchwałą Rady Gminy – wła-
ściciele zobowiązani są do regularnego odśnieżania i utrzymania chodnika
w czystości. Działanie służb drogowych ma na celu łagodzenie skutków
zimy, a nie ich całkowitą likwidację.

Andrzej Kwiatkowski

Jednostki odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg krajowych
i wojewódzkich przebiegających przez gminę Kłodawa:

• Droga krajowa nr 22 Gorzów Wlkp. – Różanki (ul. Gorzowska) – Strzelce Kraj.
GDDKiA – Rejon Dróg Krajowych w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a – tel. (95)
722-84-46 lub punkt dowodzenia zimowego utrzymania, Pająk Bolesław tel.
601 175 308, Iwaszko Tomasz tel. 668 556 209.

• Droga wojewódzka nr 151 Gorzów Wlkp. – Kłodawa (ul. Gorzowska) – Barlinek
ZDW – Rejon Dróg Wojewódzkich - Kłodawa ul. Owocowa 2 - tel. (95) 733-51-
02
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Podatki lokalne w 2014 roku bez zmian
Nie będzie podwyżki podatków i opłat lokalnych w przyszłym

roku. Taką propozycję przedłożyła kłodawskiej Radzie Gminy
Anna Mołodciak, wójt gminy. Wszystkie lokalne podatki pozostaną
na dotychczasowym poziomie. Aby utrzymać dotychczasowy po-
ziom podatku rolnego, wójt poprosiła radnych o obniżenie ogło-
szonej przez Główny Urząd Statystyczny „urzędowej” ceny skupu
żyta (stanowiącej podstawę kalkulacji podatku rolnego) z 69,28 zł
do 66 zł za kwintal. W przeciwnym razie stawka podatku rolnego
uległaby podwyższeniu. W związku z powyższym w 2014 roku obo-
wiązują stawki określone:
• uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XXI/163/12 z dnia 28 listo-

pada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nierucho-
mości obowiązujących na terenie gminy Kłodawa (np. 0,70
zł/m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego),

• uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XXXIII/254/13 z dnia 27 lis-
topada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów
obliczania podatku rolnego w 2014 roku na obszarze gminy
Kłodawa (165 zł za 1 ha przeliczeniowy - dla posiadaczy grun-
tów o łącznej powierzchni powyżej 1 ha; 330 zł za 1 ha fi-
zyczny – dla posiadaczy gruntów o powierzchni do 1 ha),

• uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XXI/167/12 z dnia 28 listo-
pada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie gminy Kłodawa,

• uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XXI/165/12 z dnia 28 listo-
pada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej (30 zł dziennie),

• uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XXI/164/12 z dnia 28 listo-
pada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (20 zł za jed-
nego psa).

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od m.in.: osób zali-
czonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa
asystującego; osób w wieku powyżej 65 lat, prowadzących samo-
dzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu po-
siadania nie więcej niż dwóch psów.

Wzory formularzy podatkowych dostępne są na stronie inter-
netowej www.klodawa.pl (zakładka: druki do pobrania). Wpłat
podatków i opłat można dokonać na rachunek bankowy Urzędu
Gminy Kłodawa o nr: 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 95-7216-672
lub bezpośrednio w urzędzie gminy – pokój nr 13.

D.Wierzbicka

Atrakcyjne działki budowlane i inwestycyjne

Lp. Miejscowość Nr działki   Powierzchna w m2 Przeznaczenie  terenu

1 Kłodawa 24 4/13 2962 Usługi komercyjne

2 Rybakowo 1/2 2704 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie zagrodowej

3 Różanki 672 1781 10 MNJ,U-Obiekty i urządzenia obsługi trasy, zabudowa rzemieślnicza 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

4 Zdroisko 3 2/3 1255

5 Zdroisko 3 1/7 1262

6 Zdroisko 2 3/4 1268

7 Zdroisko 2 4/9 1498

8 Różanki 8 1/40 20512 Tereny wytwórcze działalności gospodarcze

9 Łośno 91 1493

10 Łośno 45 1/2 1306

11 Łośno 22 3/4 1300

12 Łośno 18 1/5 1246

13 Łośno 13 1309

14 Łośno 10 1/9 1401

15 Rybakowo 569 1236

16 Rybakowo 284 1/2 1268

17 Rybakowo 189 2/3 1210

18 Rybakowo 81 2/7 1456

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz z nie-
zbędną infrastrukturą techniczną

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem
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Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów
gminnych szkół

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

Od stycznia do czerwca 2013roku do najbardziej potrzebu-
jących uczniów trafiło blisko 73 tys. zł. O przyznanie stypen-
dium w bieżącym roku szkolnym 2013/2014 wystąpiło 67 wnio-
skodawców. Pomocą objęto 120 uczniów. O przyznanie zasiłku
szkolnego wystąpiło 3 wnioskodawców – zasiłkiem objęto 6
uczniów. Wypłacona pomoc wyniosła 33,6 tys. zł. 

Wsparciem finansowym objęci byli również najbardziej uzdol-
nieni uczniowie kłodawskich szkół. 54 uczniów z obu placówek
uzyskało bardzo dobre wyniki w nauce. Z tego tytułu wójt
gminy Kłodawa przyznał stypendia naukowe na łączną kwotę
ponad 15,2 tys. zł. W ten sposób nagrodzeni zostali uczniowie
gimnazjów, który uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 oraz
uczniowie V i VI klas szkół podstawowych, którzy uzyskali
średnią co najmniej 5,2. 

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń, znajdu-
jący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich do-
chodów na osobę w rodzinie, ustalonych na zasadach określo-

nych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bez-
robocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także,
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Obec-
nie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekra-
czać kwoty 456,00 zł. 

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

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się
w urzędzie gminy do dnia 15 września danego roku. Kolejny na-
bór wniosków na przyznanie stypendium szkolnego rozpocznie
się w sierpniu 2014 r. Natomiast o przyznanie zasiłku szkolnego
można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od
wystąpienia zdarzenia losowego.

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

A.Mielnik

Wybory według zmienionych zasad
Obowiązujące od 2011r. przepisy kodeksu wyborczego i prze-

pisy wprowadzające kodeks wyborczy zawierają szereg uła-
twień dla osób niepełnosprawnych. Już w maju 2014r. podczas
wyborów do Parlamentu Europejskiego będzie można z nich
skorzystać. 

Niepełnosprawny będzie mógł w wyborach głosować nie
tylko osobiście, ale także przez pełnomocnika. Całkowicie no-
watorskim rozwiązaniem jest możliwość głosowania kores-
pondencyjnego. Warunkiem skorzystania przez wyborcę z tego
uprawnienia będzie złożenie w gminie stosownego oświadcze-
nia woli najpóźniej na 21 dni przed głosowaniem.

Nowe przepisy umożliwią ponadto oddawanie głosu osobom
niewidomym. Umożliwią to specjalne nakładki na karty do
głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a.

Zmiana zasady doboru systemu wyborczego w wyborach do
rad gmin

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Prze-
pisy wprowadzające ustawę — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 113, z późn. zm.) rady gmin, zobowiązane były do doko-
nania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady

gminy. Podział ten będzie miał zastosowanie do wyborów do
Rady Gminy Kłodawa oraz wyborów Wójta Gminy Kłodawa
przeprowadzanych po kadencji obejmującej lata 2010-2014. 

Ponadto Rada Gminy Kłodawa uchwałą nr XXIII/187/12
z dnia 28 grudnia 2012r. dokonała podziału gminy Kłodawa na
stałe obwody głosowania. Największe zmiany w tym zakresie
dotyczą mieszkańców: Kłodawy (mieszkańcy głosują w Urzę-
dzie Gminy Kłodawa lub w Zespole Szkół w Kłodawie – w za-
leżności od tego, w granicach którego obwodu głosowania
mieszkają), Mironic i Zamoksza (mieszkańcy głosują w Zespole
Szkół w Kłodawie) oraz Santoczna (siedzibą obwodowej ko-
misji będzie sala wiejska w Rybakowie). Nowy podział gminy na
stałe obwody głosowania będzie miał zastosowanie już w naj-
bliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego – w maju
2014 r.

Nowe przepisy wprowadziły także zmiany do ustaw samo-
rządowych. Należy wspomnieć przede wszystkim o przepisie
stanowiącym, że pierwszą sesję nowo wybranej rady ma zwo-
ływać komisarz wyborczy, a nie przewodniczący rady poprzed-
niej kadencji, jak miało to miejsce dotychczas.

K. Niciejewska
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Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy ener-
gii elektrycznej”, wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszka-
niowy będą miały od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego
dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny będzie wynosił
rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elek-
trycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy ener-
gii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość limitu wy-
nosi:
• 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domo-

wego, prowadzonego przez osobę samotną;
• 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domo-

wego, składającego się z 2 do 4 osób;
• 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domo-

wego, składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt w drodze decyzji
na wniosek, do którego należy dołączyć m.in. kopię umowy kom-
pleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek bę-
dzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem
miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany bę-
dzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wy-
nosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycz-
nego, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu admi-
nistracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacać będzie gmina,
która otrzyma dotację celową na sfinansowanie tego zadania. Wnio-
ski przyjmowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłodawie – wyjaśniła Anna Mołodciak. 

J.Gozdowska

Od 1 stycznia 2014 roku osoby pobierające dodatek mieszkaniowy mogą dodatkowo ubiegać się
o o przyznanie nowego świadczenia - dodatku energetycznego.

Nowe świadczenie – dodatek energetyczny 

Są pieniądze na zajęcia dodatkowe 
w kłodawskich przedszkolach

Finansowanie z kasy gminy zajęć dodatkowych w placówkach
przedszkolnych na terenie gminy Kłodawa to odpowiedź władz na
zmiany w przepisach, dotyczących przedszkoli. Zgodnie ze zmianą
ustawy o systemie oświaty od 1 września 2013 roku przedszkola
w całym kraju nie mogą pobierać od rodziców za godziny płatne
opłaty wyższej niż 1 złoty. Zmiany przepisów spowodowały, że
w wielu gminach z grafiku wypadły zajęcia dodatkowe, m.in.: z ryt-
miki, korekcyjne, teatralne czy plastyczne. 

W listopadzie gmina Kłodawa znaczną część funduszy, tj. ok. 40
tys. złotych z rządowej dotacji, przekazała przedszkolom. Wójt
gminy uważa, że część tych środków wystarczy, by do końca roku
sfinansować przedszkolakom zajęcia dodatkowe. Rodzice nie za-
płacą za nie ani złotówki więcej poza ustawowo narzuconą opłatą
za godziny płatne (czyli 1 złoty za każdą dodatkową godzinę).
O tym, czy będzie to angielski, szachy, tańce czy rytmika mają za-
decydować dyrektorzy placówek po konsultacjach z rodzicami.

Każde przedszkole dostanie pulę pieniędzy, którą będzie mogło wyko-
rzystać na zajęcia zgodne z ich oczekiwaniami. Chcemy uniknąć sy-
tuacji, w której narzucamy coś rodzicom – powiedziała w listopadzie
wójt Anna Mołodciak. Zapewniła również, że od nowego roku ro-
dzice i szefowie placówek nie muszą się martwić, bo środki finan-
sowe na zajęcia dodatkowe też będą zapewnione.

Z informacji uzyskanych od dyrektorów placówek przedszkol-
nych wiemy, że w kłodawskim przedszkolu prowadzone są już do-
datkowe zajęcia muzyczno-taneczne (Zumba), rytmika, język an-
gielski, zajęcia z logopedą oraz zajęcia artystyczne i przyrodnicze.
Podobnie jest w Różankach i Wojcieszycach. Tam dzieci mogą
uczestniczyć w zajęciach muzyczno-tanecznych (Zumba), warsz-
tatach muzycznych, teatralnych, zajęciach z logopedą czy uczyć się
języka angielskiego.

K.Niciejewska

Dużo wyższa „Wyprawka szkolna”
Wyprawka szkolna to spory wydatek. Można jednak dostać na

nią dofinansowanie ze specjalnie utworzonego na ten cel rządo-
wego program pomocy uczniom. W 2013 roku na dofinansowanie
kosztów zakupu podręczników przez rodziców z rządowej dotacji
przeznaczono blisko 19 tysięcy złotych. To aż o 11,4 tys. złotych
więcej niż w zeszłym roku. Cieszę się, że rodzice dzieci uczęszcza-
jących do placówek szkolnych w Kłodawie czy Różankach mogli li-
czyć na większy zastrzyk pomocy finansowej. Mam nadzieję, że
w przyszłym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże
gminie równie dużo środków, jak w bieżącym roku szkolnym – po-
wiedziała wójt Anna Mołodciak. 

We wrześniu do zespołów szkół w Kłodawie i Różankach o tego
rodzaju wsparcie wystąpili rodzice 72 uczniów. Średnio staty-

stycznie każde dziecko z gminnych placówek oświatowych uzyskało
pomoc finansową na poziomie ok. 261 zł (a w 2012r. 187 zł). 

Dofinansowanie uzależnione było od tego, do której klasy cho-
dzi dziecko. W tym roku programem zostali objęci m.in. uczniowie,
rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i kla-
sie V szkoły podstawowej.  

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej dochód nie
mógł przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to
kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla
uczniów pozostałych klas, objętych programem jest to dochód
nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium
z ustawy o pomocy społecznej).

K.Adamczyk
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Liczba mieszkańców w gminie stale wzrasta
W naszej gminie co roku wzrasta liczba mieszkańców. Na dzień

wydania Kłodawskich Wieści gmina liczy 7760 osób zameldowa-
nych na stałe oraz ponad 800 zameldowanych czasowo. W 2013
roku – obok dorosłych, którzy przybyli jako nowi mieszkańcy – po-
witaliśmy 88 nowo narodzonych. Gratulujemy Rodzicom! Jedno-
cześnie przykro nam powiadomić, że kłodawska społeczność po-
żegnała 47 osób. Łączymy się w bólu z osamotnionymi Rodzinami.

W gminie Kłodawa mieszka sporo osób „dojrzałych wiekiem”
w tym: 5- dziewiędziesięciolatków, 149- osiemdziesięciolatków,
236 siedemdziesięciolatków i 771- sześćdziesięciolatków. Naj-
starszymi mieszkańcami są: Barbara Rządkowska (95 lat) z Ró-
żanek oraz Władysław Rozpędowski (95 lat) z Kłodawy. Senio-
rom życzymy wszelkiej pomyślności! 

MIESZKAŃCY GMINY KŁODAWA ZAMELDOWANI NA STAŁE

LP. SOŁECTWO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013.11.22
(alfabetycznie)

1 Chwalęcice 877 892 911 916 954 990 1003
2. Kłodawa 1785 1999 2152 2252 2403 2514 2601
3. Łośno 420 429 447 456 461 456 459
4. Mironice 122 119 118 111 113 112 112
5. Różanki 1012 1024 1043 1062 1086 1099 1109
6. Różanki-Szklarnia 213 215 203 207 204 200 197
7. Rybakowo 236 234 236 238 244 250 255
8. Santocko 495 559 590 621 657 686 708
9. Santoczno 235 229 212 217 224 233 233
10. Wojcieszyce 912 926 944 953 938 946 945
11. Zdroisko 120 127 133 136 138 138 138

RAZEM 6427 6753 6989 7169 7422 7624 7760

OGŁOSZENIE
o  uroczystości ,,Złotych godów’’ związanych z nadaniem 

,,Medali za długoletnie pożycie małżeńskie’’
Niniejszym zawiadamiam, że na podstawie ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, (Dz. U. z 1992r.

nr 90, poz. 450, ze zm.) Parom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, Prezydent RP może nadać  medal ,,Za
długoletnie pożycie małżeńskie’’. Łącznie z nadaniem tego odznaczenia Urząd Stanu Cywilnego w Kłodawie organizuje dla

Szanownych Jubilatów uroczyste wręczenie  tego odznaczenia i jubileusz ,,Złotych Godów’’.
Do złożenia wniosku potrzebne są następujące dokumenty:
• dowody osobiste - do wglądu,
• odpis skrócony aktu zawarcia małżeństwa, jeżeli związek małżeński zawarty został poza Kłodawą

Termin zgłoszenia  do 31 marca 2014 r.

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

Wójt Gminy Anna Mołodciak
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Pan Julian Banicki, po 23 latach urzędowania, zrezygnował
z pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Różanki. Wygrywając
w 1990 roku wybory,  otrzymał po raz pierwszy mandat za-
ufania społecznego. Reelekcje na kolejne kadencje były tylko
potwierdzeniem, że wybór był słuszny. Pan Julian z pełnym
zaangażowaniem uczestniczył w życiu społecznym swojego
środowiska. Dążył do aktywizacji i integracji wszystkich
mieszkańców sołectwa. Za skuteczność w tych działaniach był
wielokrotnie wyróżniany, został m.in. uhonorowany odzna-
czeniem ,,Za zasługi dla Województwa Lubuskiego oraz ho-
norową odznaką "Zasłużony dla rolnictwa”. Był w historii
gminy jednym z najdłużej urzędujących sołtysów. Jako sołtys
- senior, służył radą, dzielił się doświadczeniem z młodszymi
koleżankami i kolegami z innych sołectw. Był też często przez
nich delegowany do publicznych wystapień podczas gmin-
nych uroczystości.  

Pan Banicki zakończył swoją działalność sołecką 30 czerwca,
jednak oficjalne przekazanie tej funkcji swojemu następcy na-
stąpiło podczas sierpniowej sesji Rady Gminy. Była więc okazja
do wspólnych podziękowań i wręczenia pamiątkowych statu-
etek. Pani wójt wraz przewodniczącym Rady Gminy pogratu-
lowała ustępującemu sołtysowi osiągnięć i społecznego uzna-
nia, podziękowała w imieniu mieszkańców za godne
reprezentowanie sołectwa i gminy. Sołtysi również przyłączyli
się do życzeń  i obdarowali kolegę pamiątkową statuetką.

W tym dniu został jednocześnie zaprzysiężony następca pana
Banickiego – pan Wiesław Motyk. Nowy sołtys został wybrany na
Zebraniu Wiejskim 8 lipca 2013 roku. Pan Wiesław jest znanym
społecznikiem, od wielu lat jest prezesem Gminnego Klubu Spor-
towego ,,Róża Różanki ”. Jak sobie poradził z tym niełatwym wy-
zwaniem, zapytamy przy okazji kolejnego wydania Kłodawskich
Wieści. Nowo wybranemu sołtysowi życzymy powodzenia.

C.K.

Program Azbest

W 2013 roku Gmina Kłodawa wzięła udział w programie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne
– usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego za-
dania są wyeliminowanie ewentualnych negatywnych skutków
zdrowotnych mieszkańców, wywołanych azbestem, częściowa
likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko oraz zmniej-
szenie ilości wyrobów zawierających azbest

Do urzędu wpłynęły 24 wnioski o bezpłatną utylizację mate-
riałów azbestowych, stanowiących głównie pokrycia dachowe
budynków mieszkalnych i  gospodarczych. Rozbiórka, trans-
port oraz unieszkodliwienie azbestu w ramach programu jest
bezpłatne dla mieszkańców gminy Kłodawa. Właściciele nie-
ruchomości muszą natomiast sami pokryć koszty związane
z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W czasie trwania akcji usunięto łącznie 55,06 Mg (3318,5
m2) wyrobów, zawierających azbest. Koszty zadania wynio-

sły 29  844,38 zł a wykonawcą prac  była firma „EXITO”
Grzegorz Marek. Gmina Kłodawa otrzymała
dotację na dofinansowanie w wysokości 100%
kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Zielonej Górze.

W 2014 roku, kontynuując zadanie pla-
nujemy przystąpić także do udziału
w projekcie dofinansowania usuwania
wyrobów zawierających azbest.
Osoby zainteresowane zachęcamy
do składania wniosków do 15
stycznia 2014 roku. Szczegóło-
wych informacji udziela p. Beata
Grzegolec (pok. nr 15) pod nu-
merem telefonu: 95 7216  670.

j. gozdowska

Różanki mają nowego sołtysa
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W gminie jest wiele osób, które wymagają wsparcia szcze-
gólnie w okresie zimowym. W tej grupie zdecydowaną większość
stanowią osoby starsze, samotne, schorowane oraz dość liczna
grupa osób wykluczonych społecznie i zawodowo, znacznie
uzależnionych od alkoholu. Jest kilka osób, które w sensie
prawnym są bezdomne, tj. nie mają stałego zameldowania ani
mieszkania.

Pracownicy socjalni w okresie przedzimowym dokonują wni-
kliwej analizy sytuacji osób najbardziej zagrożonych skutkami
zimy. Znacznie wcześniej (w sierpniu i wrześniu)  przyzna-
wane są zasiłki celowe z zadań własnych przeznaczone na za-
kup opału (dla osób starszych i samotnych o niskich świad-
czeniach emerytalnych, osób wykluczonych, także dla rodzin
wielodzietnych). Część osób otrzymuje zasiłki na wykup asyg-
naty na drewno opałowe, które samodzielnie przygotowywano
z zasobów leśnictwa. 

Zwracamy też szczególną  uwagę na zaopatrzenie w odzież
zimową i obuwie – w tym zakresie wiele osób ma ciągły dostęp
do odzieży używanej , która jest zgromadzona w OPS w Kło-
dawie.  

Na terenie gminy nie funkcjonują noclegownie, ani też nie po-
siadamy punktu wydawania posiłków. Potrzeby osób zagrożo-
nych  są w tym zakresie zaspokajane poprzez dodatkowe świad-
czenia pieniężne przyznawane z programu rządowego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”. W magazynie w Wojcieszy-
cach wydawana jest żywność, którą otrzymujemy systema-
tycznie z Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. W ciągu ostatnich
2 miesięcy zwiększyła się liczba osób, korzystających z tej formy
pomocy, nie odmawia się jej nikomu, kto się o nią zwraca. 

Od kilku tygodni wzmożona została akcja informacyjna w za-
kresie uwrażliwiania mieszkańców na problemy osób zagrożo-

nych skutkami zimy. Pracownicy socjalni w ramach pracy w te-
renie prowadzą systematycznie rozmowy z mieszkańcami, ape-
lując o zwracanie uwagi na niepokojące zjawiska i o natych-
miastowe informowanie pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej, którzy natychmiast reagują na problemy. 

Wskazujemy na wszelkie możliwości uzyskania schronienia
i posiłku w wyznaczonych miejscach noclegowych i jadłodaj-
niach,  znajdujących się w Gorzowie, jak i okolicach.                

Pracownicy socjalni monitorują sytuację osób zagrożonych,
motywują do zachowania trzeźwości w czasie mroźnych dni,
edukują w zakresie niebezpieczeństwa utraty zdrowia,        a na-
wet życia w sytuacjach spożywania alkoholu przy niskich tem-
peraturach.

APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW GMINY!  

Bądźmy szczególnie wyczuleni na osoby starsze, samotne,
chore. Prosimy o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej in-
formacji o osobach, co do których istnieje zagrożenie ich zdro-
wia lub życia z powodu niskich temperatur.

Informujemy, że w Centrum Zarządzania Kryzysowego Wo-
jewody Lubuskiego uruchomiono bezpłatną infolinię:
0 800 109 160, gdzie osoby bezdomne i potrzebujące pomocy
mogą uzyskać pełną informację o miejscach noclegowych oraz
punktach wydawania posiłków i odzieży. 

Można również zgłaszać sprawy Policji na numer – 997 bądź
Straży Gminnej –  504 185 404  i oczywiście do pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie pod numer 95
7 216 663 oraz  7310 046.

Maria Bałdych 

Biała Sobota w gminie

Na inicjatywę wójt Anny Mołodciak o potrzebie zorganizo-
wania bezpłatnych konsultacji lekarskich i badań profilaktycz-
nych dla mieszkańców gminy Kłodawa odpowiedzieli czołowi
specjaliści z zakresu medycyny. Byli to dr Wiesław Supiński –
kardiolog, dr Paweł Kaczorowski – ortopeda-traumatolog,
dr Mirosława Mazurek-Paszkiewicz - diabetolog, dr Elżbieta
Wawrzyniak - alergolog, dr Magdalena Czarkowska – specja-
lista chorób wewnętrznych oraz Konrad Wieczorek – fizjotera-
peuta, specjalista odnowy biologicznej. 

31 sierpnia w godz. od 12.00 do 16.00 w Zespole Szkół
w Kłodawie odbyła się I edycja „Białej Soboty”, podczas któ-
rej mieszkańcy mogli wykonać podstawowe badania lekarskie,
tj.: EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz pomiar poziomu
cukru we krwi. Ponadto, mieszkańcy mogli skorzystać z porad
lekarzy specjalistów.

Pomagajmy  przetrwać zimę!
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Akcja ta spotkała się z szerokim zainteresowaniem pacjentów.
Łącznie udzielono ponad 120 konsultacji medycznych. Cieszę
się, że są jeszcze ludzie, którzy chętnie niosą pomoc innym – po-
wiedziała wójt Anna Mołodciak. Głównymi bohaterami tego
dnia byli pacjenci, a także lekarze i towarzyszący im personel
medyczny.

Szczególne podziękowania za zorganizowanie „Białej So-
boty” należą się dr Wiesławowi Supińskiemu, który jako pierw-
szy odpowiedział na tę inicjatywę i stał się jej głównym koor-
dynatorem medycznym. Za pomoc w przygotowaniu
i przeprowadzeniu podziękowania należą się również firmom:
REHA-Complex Ortopedia i Rehabilitacja z Gorzowa Wlkp.
oraz Bayer Sp. z o.o.

Mamy nadzieję, że przy wsparciu instytucji i osób dobrej
woli zorganizujemy w przyszłym roku kolejną akcję, mającą na
celu ułatwienie dostępu naszym mieszkańcom do najlepszych
lekarzy – specjalistów – powiedziała wójt Anna Mołodciak.

Kolejna edycja „Białej soboty” odbędzie się w pierwszym
kwartale 2014 roku w Różankach.

C.K.
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Aktualności Strażackie

Jednostki OSP stanowią bardzo ważne ogniwo w systemie ra-
towniczym kraju, regionu a szczególnie gminy. Ich nowoczesne
wyposażenie ma ogromne znaczenie dla ratowania zdrowia
i życia ludzi oraz ochrony mienia.  W województwie lubuskim
działa 350 jednostek OSP, w tym 106 włączonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).  Na terenie gminy
funkcjonuje 5 jednostek OSP, w tym trzy jednostki wchodzące
w skład KSRG. Niejednokrotnie nasze jednostki są wsparciem
i uzupełnieniem sił i środków dla jednostek z powiatu gorzow-
skiego. Tylko w tym roku od stycznia nasza straż interweniowała
w ponad 200 zdarzeniach. Przeżyliśmy chwile grozy w związku
z pożarami budynków mieszkalnych i letniskowych, lasów oraz
zdarzeniach drogowych. Ochotnicy wspomagali również Straż
Gminną przy zabezpieczaniu imprez gminnych, uroczystości
państwowych i kościelnych.

Dzięki pieniądzom z budżetu gminy oraz dotacjom zreali-
zowano szereg zadań inwestycyjnych, a także doposażono jed-
nostki w niezbędny sprzęt. W Kłodawie utwardzono podjazd do
garaży, w Różankach wykonano posadzkę w boksach garażo-
wych oraz zabezpieczono zbiornik głębinowy. Jednostka z Ry-
bakowa zyskała nowy agregat prądotwórczy i siatkę do ogro-
dzenia budynku remizy. Strażakom z Łośna zakupiono
akumulator, prostownik oraz kosiarkę spalinową, a także zle-
cono wykonanie nowej bramy garażowej. Dla OSP z Santocka
wykonano projekt nowej remizy strażackiej. Środki finansowe
na ten cel w 70% zostały przekazane przez strażaków. Pozos-
tałe 30% sfinansowała gmina Kłodawa. 

W miejsce wyeksploatowanego samochodu marki Jelcz, bę-
dącego w dyspozycji strażaków z Kłodawy, zakupiono spraw-
niejszy samochód pożarniczy. Część środków na ten cel prze-
kazała sama jednostka. 

Obecnie do dyspozycji strażaków jest: 7 lekkich, średnich
i ciężkich samochodów pożarniczych, przyczepy oraz łodzie ra-
tunkowe. Każda z jednostek dysponuje motopompami i sprzę-
tem specjalistycznym. Koszty wyposażenia, utrzymania, wy-
szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży
pożarnej ponosi gmina. 

W gminnych jednostkach OSP jest obecnie ponad 120 ochot-
ników ubezpieczonych i specjalnie przeszkolonych do udziału
akcjach ratowniczych.

Z inicjatywy wójta - Anny Mołodciak, wszystkie jednostki z te-
renu gminy wzięły udział w lipcu w trzydniowym obozie szko-
leniowo - integracyjnym w Lipach. Strażacy konkurowali ze
sobą w zawodach o tytuł najsprawniejszej drużyny obozu. Wy-
ćwiczeni w akcjach ratowniczych pokazali sprawność, szybkość
i gotowość bojową oraz wielkie poczucie humoru. Najlepszą
jednostką okazała się OSP Kłodawa.

Strażacy z Kłodawy i Różanek odwiedzili także naszych
przedszkolaków. Dzieci z przedszkoli w Kłodawie, Wojcieszy-
cach i Różankach z zainteresowaniem słuchały opowieści o ak-
cjach ratowniczych i pożarach. Odbyły się także pokazy udzie-
lania pierwszej pomocy medycznej. Dzięki strażakom –
ochotnikom, przedszkolaki mogły obejrzeć wózy bojowe, zało-

żyć hełm i polewać wodą swoje place zabaw. Dla niejednych
była to ogromna frajda. Często słychać było deklaracje, że
w przyszłości też zostaną strażakami. Dzieci podziekowały
strażakom pieknymi laurkami.

W imieniu mieszkańców, władz gminy i Prezydium Zarządu
Gminnego ZOSP RP za ich trud, pracę i poświęcenie dzięku-
jemy. 

Druhna Bożena Popowska
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Tradycyjnie w Gminie Kłodawa uroczyście obchodzono Dzień
Św. Floriana, patrona wszystkich strażaków. Z tej okazji, 4 maja
odbyły się Zawody Strażackie w Rybakowie. W imieniu gospo-
darzy- OSP Rybakowo, prezes dhPiotr Owczarek, uroczyście
wprowadził wszystkie jednostki OSP na boisko sportowe i zło-
żył druhowi Lechowi Cabel, prezesowi Oddziału Zarządu Wo-
jewódzkiego ZOSP, meldunek o gotowości strażaków do za-
wodów sportowo- pożarniczych.  Wójt Anna Mołodciak,
pełniąca funkcję Prezesa Oddziału Zarządu Gminnego, w swoim

przemówieniu podkreśliła, jak ważną rolę w życiu codziennym
pełnią strażacy – ochotnicy, że nie tylko uczestniczą w akcjach
ratowniczych, ale równie prężnie działają na rzecz gminy w swo-
ich środowiskach lokalnych i regionie. W części oficjalnej głos
równiż zabrali: Józef Kruczkowski, starosta gorzowski, Krzysz-
tof Strzyżykowski, komendant Miejski PSP, Lech Cabel, prezes
Oddziału Zarządu Wojewódzkiego oraz Andrzej Legan, prze-
wodniczący Rady Gminy Kłodawa. Medalami i statuetkami
uhonorowano szczególnie wyróżniającyce się osoby działające
na rzecz gminy Kłodawa i Seelow Land. Za wsparcie i działal-
ność na rzecz ochrony p.pożarowej statuetki otrzymali: Jan
Świrepo, wojewoda lubuski, Jarosław Śliwiński, dyrektor Wy-
działu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW, Do-
rota Śliwińska, naczelnik Biura Zarządzania Kryzysowego Sta-
rostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., Strzyżykowski
Krzysztof, komendant miejski PSP, Głąbowski Jerzy, komendant
miejski Policji. Wyróżnieni zostali również sołtysi: Jan Kubera,
Ostrycharz Hieronim, Potapczuk Władysław Konieczuk Cze-
sław oraz strażacy: Szyliński Jarosław, Włodarczyk Czesław,
Cłapka Piotr, Mikorski Waldemar, Redlich Frank, Meeβ
Rudi,Greger Peter Schütze Karlfriedrich z Seelow Land. Po czę-
ści oficjalnej, rozpoczął się turniej sportowo – pożarniczy, sę-
dziowany przez zawodowych strażaków z PSP w Gorzowie. Naj-
lepszą drużyną w kategorii seniorów, okazała się drużyna z OSP
Kłodawa, drugie miejsce zajęła OSP Santocko, trzecie OSP Ry-
bakowo. W kategorii Juniorów, pierwsze miejsce zająła OSP Ró-
żanki, drugie OSP Łośno a trzecie OSP Santocko. Wszystkie
drużyny otrzymały z rąk władz gminnych puchary oraz upo-
minki.  Puchar przechodni wręczyła najlepszym Wójt Anna Mo-
łodciak. Puchar ufundował również Starosta Józef Kruczkow-
ski. Po rozdaniu nagród przyszedł czas na część artystyczną. Na
scenie zaprezentowały się gminne zespoły wokalne. Szczególne
podziękowania należą się strażakom z jednostki OSP Ryba-
kowo za pomoc organizacyjną oraz przygotowanie terenu do za-
wodów.

BP

Zawody Strażackie w Rybakowie
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Obchody Święta Niepodległości w Kłodawie rozpoczęły się Mszą Św. w in-
tencji Ojczyzny, odprawioną w kościele parafialnym przez ks. Tadeusza Sta-
churę. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali wiejskiej, gdzie Kłodawianie
i goście zasiedli przy wspólnym stole, by razem śpiewać pieśni patriotyczne.
Wieczór rozpoczęły kłodawskie przedszkolaki i wspólne odśpiewanie Ma-
zurka Dąbrowskiego. Sołtys Jan Kubera rozpoczął od rysu historycznego,
przypominając o poświęceniu powstańców styczniowych i ich staraniach
o wolność, zaś ksiądz proboszcz Tadeusz Stachura opowiedział o życiu
świętych, których działania przyczyniały się do odzyskania niepodległości.
Wójt Gminy zaapelowała o poszanowanie narodowej historii, cytując słowa
Marszałka Józefa Piłsudskiego: ,,Naród, który nie szanuje swej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości". Jed-
nocześnie dodała, że powinnością obywatelską jest szacunek dla polskości i jej
symboliki. Zachęcała do wywieszania flag Polski w święta narodowe. Swoje
zaangażowanie poparła gestem – każdy uczeń szkół gminnych otrzymał
wcześniej flagę. Święto Niepodległości to doskonała okazja do wyrażenia
wdzięczności i szacunku dla tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Honoro-
wym gościom, czyli Kombatantom na czele z prezesem Gminnego Koła pa-
nem Piotrem Barabaszem, pani Wójt złożyła podziękowania za poświęcenie
dla Ojczyzny. O tym, że młode pokolenie powinno się uczyć historii od naj-
młodszych lat i pielęgnować symbole patriotyczne wspomniał Andrzej Le-
gan - Przewodniczący Rady Gminy. Na scenie wystąpiły również dzieci ze
świetlicy wiejskiej w Kłodawie, które przedstawiły krótką scenkę o zaborach
i walce o niepodległość. Młodzież Zespołu Szkół w Kłodawie śpiewała pieśni
legionowe, a wolontariuszki biblioteki wraz z dyrektorką Magdą Turską re-
cytowały poezję Adama Asnyka oraz pieśni legionistów.  

Wręczono nagrody w konkursie plastycznym pt.: „Gmina Kłodawa -Moja
Mała Ojczyzna”, ogłoszonym przez Wójt Gminy. Więcej informacji o kon-
kursie w artykule pt. KONKURS PLASTYCZNY „GMINA KŁODAWA –
MOJA MAŁA OJCZYZNA”.

Organizatorem Wieczoru Pieśni Patriotycznej były Kłodawianki oraz soł-
tys z Radą Sołecką przy współpracy z GOK.

Kłodawianki, poza występem na scenie przygotowały również poczęstu-
nek dla wszystkich przybyłych gości. 

We wcześniejszych latach spotkania odbywały się w mniejszym gronie i naj-
częściej uczestnikami byli wyłącznie mieszkańcy Kłodawy. Z roku na rok przy-
bywa zwolenników wspólnotowego świętowania Dnia Niepodległości. Na
scenie - oprócz miejscowych - występują zespoły z całej gminy. W tym roku
gościliśmy Echo, Kaskadę, Róży Kwiat i Brzezinki. Uczestników było znacz-
nie więcej niż miejsc siedzących na Sali, co świadczy o narodowej świado-
mości naszych mieszkańców i dobrze rokuje na przyszłość. Można wciąż wie-
rzyć, że duch patriotyzmu w narodzie nie ginie.  

C.K.

VIII Wieczór Pieśni Patriotycznej 
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Rok 2013 w działalności Gminnego Ośrodka Kultury można,
mimo wspomnianej w tytule trzynastki, śmiało zaliczyć do udanych.
Styczeń rozpoczął się od rekordu w zbiórce pieniędzy na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Magiczna bariera 10 tysiecy
złotych została  przekroczona – udało się zebrać 11 157,24!!! Fi-
nałowy koncert odbył się w Zespole Szkół w Kłodawie. 31 wolon-
tariuszy rozpoczęło kwestę w poszczególnych sołectwach ok. godz.
9.00. Świąteczną karuzelę rozpoczęła kąpiel kłodawskiego klubu
morsa „Eskimo”. Panowie, tradycyjnie zasilając konto orkiestry,
przeprowadzili zbiórkę w …. jeziorze!!! W szkole imprezę rozpo-
częliśmy od turnieju w „Dwa Ognie”, w którym udział wzięły ze-
społy reprezentujące gminne instytucje. Scena zagrała o godz.
16.00. Program artystyczny przygotowały zespoły i formacje dzia-
łające pod egidą GOK, Warsztaty Terapii Zajęciowych oraz szkoła
tańca Fan Dance. Po godz. 19.00 odbył się koncert gwiazdy wie-
czoru – coverowej formacji BEZ OGRANICZEŃ, który poprzedził
popis gry na keyboardzie Szymona Dunieckiego. Przez cały dzień
obecni byli młodzi zawodnicy GUKS SPEEDWAY WAWRÓW –
Drużynowego Mistrza Polski 2012 w Miniżużlu. XXI FINAŁ
WOŚP w Kłodawie o godz. 20.00 zakończył się „Światełkiem do
Nieba”. 

Początek roku to również okres ferii zimowych. W gminie trady-
cyjnie nudy nie było.16 stycznia uczestnicy świetlic wybrali się do
Gorzowa na spektakl teatralny pt.: „Podróże Koziołka Matołka”.
Znana wszystkim opowieść o koziołku szukającym drogi do Paca-
nowa, zaskakuje nowymi przygodami i zwrotami akcji. Wędrując po
różnych krajach, spotyka egzotycznych ludzi i dzikie zwierzęta.
Przeżywa liczne niebezpieczeństwa, ale zawsze wychodzi z nich
cało. Po spektaklu odbyło się spotkanie z reżyserem, jednocześnie
aktorem Cezarym Żołyńskim, Koziołkiem Matołkiem (w rolę wcie-
liła się Kamila Pietrzak-Polakiewicz) oraz Karoliną Miłkowską-
Prorok występującą w spektaklu. Aktorzy oprowadzili dzieci po za-
kątkach teatru normalnie niedostępnych dla widza, takich jak:
garderoby, stolarnia, rekwizytornia oraz pracownie fryzjerską i kra-
wiecką. Spotkanie zakończyła rozmowa na temat tajników wyko-
nywania zawodu aktora. 

18 stycznia w GOK-u odbyło się „Bożonarodzeniowe Spotkanie
Świetlic”. Świetlice z Chwalęcic, Kłodawy i Łośna przygotowały
programy jasełkowe oraz koncert kolęd. Niespodziankę przygoto-
wała również Rada Kościelna z Wojcieszyc oraz Stowarzyszenie

Wojcieszyce XXI, którzy jako kolędnicy przybyli do GOK-u z dobrą
nowiną na „Nowy Rok”.   Pozostali uczestnicy zadbali o świąteczny
klimat, przygotowując na ten wieczór ozdoby i stroiki. 

24 stycznia w Zespole Szkół w Różankach odbył się Między-
świetlicowy Turniej „O Puchar Wójta Gminy”. Dla reprezentacji po-
szczególnych miejscowości przygotowano zadania sportowe w po-
staci: miniturnieju piłki nożnej i siatkówki, zwodów kręcenia
hula-hop, osobistych rzutów do kosza itp. Blisko 100 uczestników
zbierało punkty na tzw. „stacjach”, by ostatecznie wyłonić najlep-
sze drużyny: I miejsce zajęła świetlica z Kłodawy, II świetlica z Ró-
żanek, zaś III miejsce zajęła świetlica z Łośna. Pozostałe świetlice
zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami za udział.

Wszystkie startujące drużyny otrzymały równorzędne nagrody
rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Turniej odbył się pod honorowym patro-
natem wójt gminy – Anny Mołodciak. Przez dwa tygodnie ferii od-
były się również liczne wyjazdy na basen, kręgle i lodowisko
w ramach harmonogramów poszczególnych świetlic.

Przełom stycznia i lutego obfitował w zabawy karnawałowe
o charakterze charytatywnym. 26 stycznia w sali widowiskowej
GOK, swój bal zorganizowało wojcieszyckie przedszkole. Zapro-
szenia rozeszły się w ekspresowym tempie, przede wszystkim wśród
rodziców przedszkolaków, a cały dochód przeznaczony był na dzia-
łalność placówki. W trakcie samej zabawy przeprowadzono loterię
fantową oraz licytacje. Do tańca grał zespół Sikors Brothers, za
sprawą którego parkiet pękał w szwach przez całą noc.

Podobnie było tydzień później. Drugiego lutego GOK odwiedziły
postaci ze znanych bajek i baśni. To wszystko dzięki Warsztatom Te-
rapii Zajęciowej z Chwalęcic, które jak co roku w okresie karnawału
organizują bal charytatywny. Impreza przeprowadzona została
w sposób niezwykle oryginalny. Blisko tydzień trwały ostatnie przy-
gotowania, a GOK z dnia na dzień zmieniał się w „Krainę Baśni”,
by ostatecznie godnie przywitać królewny, wróżki, rycerzy, elfy,
wiedźmy i wiele innych bajkowych stworów. Wśród zacnych gości
wybrano króla i królową balu, a zabawa trwała do białego rana. Do-
chód z imprezy został przeznaczony na działalność jednostki.

Karnawałowy Przegląd Gminnych Zespołów Wokalno-Instru-
mentalnych odbył się 08.02.2013 w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury. Impreza odbyła się pod hasłem „Łączy Nas Mu-
zyka”. Miłą niespodzianką była obecność Posła Na Sejm RP pani

Wydarzenia 2013 roku w GOK-u

KULtURA EDUKACJA I SPORt
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KULtURA EDUKACJA I SPORt

Krystyny Sibińskiej, która złożyła gratulacje na ręce organizatorów
i zespołów w imieniu swoim oraz pana Bogdana Zdrojewskiego -
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z rąk wójt gminy Kło-
dawa – Anny Mołodciak oraz dyrektora GOK-u wszyscy uczestnicy
przeglądu otrzymali pamiątkowe statuetki i upominki rzeczowe. Na
scenie pojawiły się dobrze wszystkim znane gminne zespoły: Kło-
dawianki, Kaskada, Bukowina, Brzezinki, Róży Kwiat, zaproszony
zespół z Niemiec oraz rozszerzający repertuar o świeckie piosenki
chór Laudamus Te i debiutanci z Wojcieszyc – zespół Echo.

22 lutego odbył się Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego.
Była to już trzecia edycja popularnych rozgrywek, którą zapocząt-
kował i kontynuuje Bogdan Prokopiuk – dzielnicowy gminy Kło-
dawa. Turniej odbył się w trzech kategoriach: szkoła podstawowa
kl. I-III, najlepszy był Wiktor Szyliński,  IV – VI, pierwsze miejsce
Bartosz Późniak oraz gimnazjum, zwyciężył Karol Szymkiewicz. Do
poszczególnych grup uczestników zgłaszały świetlice na podstawie
turniejów eliminacyjnych. Łącznie w finale udział wzięło ok. 30 za-
wodników. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe
w postaci radiomagnetofonów, mp4, mp3 oraz pamiątkowych dy-
plomów i pucharów.

Początek marca upłynął pod znakiem przygotowań do świąt
wielkanocnych. Świetlica ze Zdroiska była gospodarzem kiermaszu,
który odbył się 09.03.2013r. w Izbie Tradycji Kulturowych. Im-
preza cieszyła się dużym zainteresowaniem i "Izba" z trudem po-
mieściła wszystkich zainteresowanych. Na gości czekał nie tylko stół
ze świątecznymi ozdobami, ale również przygotowany przez gos-
podarzy poczęstunek. Przez ok. dwie godziny można było podzi-
wiać i nabywać prezentowane artykuły.  Wszystkie świetlice otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy za udział w kiermaszu. Podobnie było
20.03.2013r., w Urzędzie Gminy Kłodawa, gdzie uczestnicy świet-
lic przygotowali kiermasz dla radnych, pracowników i klientów
urzędu. 

22.03.2013r. w świetlicy wiejskiej w Chwalęcicach zorganizo-
wany został projekt pn. „Polsko-niemiecki wieczór bajek”. W im-
prezie wzięło udział ponad 100 osób, głownie dzieci z terenu gminy
Kłodawa, uczęszczające na zajęcia do świetlic wiejskich w po-
szczególnych miejscowościach, ich rodzice i opiekunowie, grupa
dzieci z Gminy Seelow Land. Motywem przewodnim imprezy była
kultura afrykańska. Dzieci z Polski i Niemiec sprawdzały swoją wie-
dzę na temat Afryki podczas quizu oraz wymieniały się informa-
cjami, dotyczącymi obyczajów związanych z kulturą tego konty-
nentu. Występy dzieci odbywały się naprzemiennie z czytaniem
bajek przez zaproszonych gości m.in. przez Wójta Gminy Kło-

dawa, przedstawiciela Starosty Powiatu Gorzowskiego, radnych
Gminy Kłodawa, dyrektorów jednostek podległych i innych za-
proszonych gości z Polski i Niemiec. 

Świetlica w Santocku 5 kwietnia gościła największe gwiazdy pol-
skiej i światowej estrady. Wystąpili m.in. ENEJ, SPICE GIRLS,
PINK …. a właściwie ich młodzi naśladowcy, bo taka przecież jest
idea Mini Playback Show. Jury w składzie: Maria Malle (prezes Sto-
warzyszenia Kultury i Sztuki z Falkenhagen), Agnieszka Moskaluk
(dziennikarka Radio Plus Gorzów) oraz Daniel Zieliński (anima-
tor kultury) po obejrzeniu dziewięciu prezentacji przyznało sześć
równorzędnych wyróżnień (Santocko, Różanki, Zdroisko, Łośno,
Santoczno, Kłodawa) oraz trzy nagrody główne dla Rybakowa,
Wojcieszyc i Chwalęcic. Po części artystycznej rozpoczęła się dys-
koteka połączona z warsztatami tanecznymi. Bardzo mile zaskoczył
fakt, iż w imprezie oprócz licznego grona wykonawców, uczestni-
czyła spora grupa mieszkańców Santocka. 

11.05.2012r. w sali widowiskowej GOK-u odbył się finał VII edy-
cji Powiatowego Konkursu Wokalno-Muzycznego „O Kłodaw-
skiego Słowika”. Blisko czterdziestu uczestników z Santocka, Ró-
żanek, Kłodawy, Jenina, Bogdańca, Santoka, Lubniewic oraz
Falkenhagen, Lietzen i Gorzowa Wlkp., walczyło o statuetkę „Kło-
dawskiego Słowika” oraz wyróżnienia w czterech kategoriach:
dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowe kl. I-III, szkoły
podstawowe kl. IV-VI, szkoły gimnazjalne i średnie. Konkurs -
oprócz bardzo okazałych nagród rzeczowych i statuetek - premio-
wał również najlepszych wokalistów do występu na Kłodawskiej
Majówce, która w tym roku odbywała się 18 maja pod hasłem:
„Kłodawska Majówka z Gwiazdami”. Relacja z wydarzenia w ar-
tykule pt.:,,Kłodawska Majówka z Gwiazdami”.

W czerwcu tego roku odbyły się dwie imprezy plenerowe spraw-
dzające umiejętności myśliwych i wędkarzy z terenu zaprzyjaźnio-
nych gmin. W zawodach wędkarskich, które przebiegały pod hasłem
„Wspólne wędkowanie nad jeziorem Kłodawskim” wzięło udział 100
uczestników z Gminy Kłodawa, Seelow Land oraz pobliskich gmin.
Podobnie było na strzelnicy sportowej w Wojcieszycach, gdzie od-
były się „Polsko-niemieckie spotkania myśliwych”. Grono myśliwych
z zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich z lubuskich gmin oraz Gminy
Seelow Land rywalizowało w następujących konkurencjach: krąg
myśliwski, oś myśliwska, przebieg zająca, przebieg dzika, rogacz
i przeloty. Turniej zakończył się degustacją pieczonego dzika oraz
wspólnym biesiadowaniem.

Wakacje, dzieci i młodzież z terenu gminy rozpoczęły na plaży
w Kłodawie. 28 czerwca odbyła się impreza pt.: „Budujemy Rzeźby
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z Piasku”. Tradycyjnie już, oprócz tytułowych „rzeźb”, odbyły się
liczne konkursy przygotowane przez świetlice wiejską z Kłodawy.
Całość rozpoczął ekologiczny pokaz mody, przygotowany przez
wszystkie świetlice, a za „paryski wybieg” posłużył kłodawski po-
most. Dużą niespodzianką była obecność motorów policyjnych
i terenowego radiowozu oraz wozu strażackiego. Uczestnicy zabawy
poznali osprzęt wykorzystywany w akcjach, mogli poczuć adrena-
linę, siadając w środku i odpalając syreny. Zabawę nieco szybciej za-
kończyła pogoda. Licznie przybyłych uczestników nagrodami rze-
czowymi obdarowała pani wójt, a całość zakończył wspólny grill,
przygotowany przez Sołtysa Kłodawy.

„Kultura Nie Zna Granic” – pod takim hasłem odbył się letni
obóz na „Lipach”, zorganizowany przez Urząd Gminy Kłodawa
oraz Gminny Ośrodek Kultury. Na organizacje obozu otrzymaliśmy
dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
a środki finansowe, stanowiące udział własny gminy, pochodziły
z budżetu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. W obozie brało udział 110 uczestników z terenu gminy
Kłodawa oraz dwudziestoosobowa grupa z Frankfurtu n/Odrą.
Bogaty program zajęć był wspaniałą formą integracji uczestników
z Polski i Niemiec. Codziennie prowadzone były interdyscypli-
narne warsztaty artystyczne. Młodzież pracowała w czterech gru-
pach: teatralnej, muzycznej, plastycznej i tanecznej. Pod czujnym
okiem instruktorów: Karoliny Miłkowskiej-Prorok (aktorka Teatru
im. J.Osterwy w Gorzowie), Agaty Zienkiewicz (choreograf), Pat-
rycji Grabarek (pracownik GOK) oraz Artura Gerlacha (muzyk)
młodzież przygotowywała przedstawienie, które swoją premierę
miało w przedostatni dzień obozu. Na widowni oprócz obozowi-
czów zasiedli rodzice oraz turyści wypoczywający w gminie Kło-
dawa. Młodzi artyści otrzymali po spektaklu słodkie upominki od
wójt Anny Mołodciak, oraz gorące brawa od zgromadzonej pub-
liczności. Ostatnia noc upłynęła w atmosferze gorących rytmów gra-
nych przez DJ MUTE. 

W ramach obchodów 60-lecia działalności Radia Zachód, w Zie-
lonej Górze odbył się festyn powiatów. Na zaproszenie starosty - Jó-
zefa Kruczkowskiego powiat gorzowski reprezentował Gminny
Ośrodek Kultury z Kłodawy. Na Zielonogórskiej scenie wystąpili:
JMJ z Santocka, Luiza Trawińska z Wojcieszyc, RIVERS z San-
toczna oraz Monika Kosecka (laureatka "Słowika") z Gorzowa.
Trzydziestominutowa prezentacja przypadła do gustu zgromadzo-
nej publiczności i została nagrodzona gromkimi oklaskami. Wyjazd
zakończył wspólny obiad i spacer po rynku w Zielonej Górze.

W świetlicach w Chwalęcicach i Rybakowie odbyły się dwa spek-
takle, skierowane do najmłodszego widza - dzieci od 1 do 8 roku ży-
cia. „Baju Baju Mój Naj Naju” spektakl przygotowywany przez Sto-
warzyszenie Rozwoju Wsi NOVA opierający się na prostej fabule,
koncentrującej się na odkrywaniu świata poprzez obserwację zmiany
pór roku. Akcja jest tylko pretekstem, aby maleńki widz, który po raz
pierwszy poznaje magię teatru, mógł chłonąć spektakl wszystkimi
zmysłami. Kolory, kształty, dźwiękonaśladowcze odgłosy, melodia,
ruch, gest, forma i miękkie tkaniny w symboliczny sposób składają
się na prostą opowieść o rytmie, w jakim toczy się świat. 

Nadleśnictwo Kłodawa wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Wojcieszycach zorganizowało rajd rowerowy w ramach akcji
Lasy Państwowe: „Zapraszamy - Wakacje w Lesie”. W wyprawie
udział wzięły dzieci i młodzież z gminy Kłodawa. Trasa długości ok.
15 km przebiegała drogami leśnymi i kończyła się nad jeziorem Gra-
bino, gdzie uczestnicy mogli posilić się pieczonymi kiełbaskami.
Rajd miał na celu przybliżenie młodym ludziom gospodarki leśnej
oraz ochrony przyrody, a także zachęcenie do aktywnego wypo-
czynku na łonie natury.

„Kultura od kuchni” to wyjazd do Gorzowa, którego celem było
zwiedzenia od zaplecza gorzowskich instytucji i obiektów, związa-
nych z działalnością kulturalną. Instytucje, które w swoim normal-
nym cyklu pracy wpuszczają tylko na widownię, pozwoliły zerknąć
na swoją działalność z nieco innej strony. Gorzowska Filharmonia,
Miejskie Centrum Kultury oraz Kino Helios odsłoniły swoje "kulisy".
Wyjazd zakończył wspólny obiad na bulwarze.

Festynem sportowo-rekreacyjnym w Rybakowie zakończyła się
„Akcja Lato 2013”, przygotowana przez GOK. Uczestnicy świetlic
wzięli udział w grach i zabawach na świeżym powietrzu. Wójt po-
dziękowała wszystkim za udział w wakacjach słodkościami i drob-
nymi upominkami rzeczowymi. Imprezę zakończył wspólny grill
przygotowany przez Sołtysa Rybakowa. 

Gmina Kłodawa była gospodarzem tegorocznych dożynek po-
wiatowych, które odbyły się 18 sierpnia w Santocku. Więcej na ten
temat w artykule pt.:,, Powiatowe Święto Plonów – Santocko 2013”.

We wrześniu kolejny sezon swojej działalności rozpoczęły świetlice
gminne. Pierwsze zajęcia odbyły się 10 lat temu. Z tej okazji z inicja-
tywy pani wójt zorganizowano dwudniowy wyjazd nad morze, na
który zaproszono wszystkie instruktorki obecnie pracujące w świetli-
cach. Jubileuszowa impreza planowana jest na styczeń 2014. 

10 lat temu powstały również Gminne Kluby Seniora. Z tej okazji
11 października 2013 roku w Santocku odbyła się impreza, połą-
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czona z obchodami lubuskiego tygodnia seniora oraz jubileuszem
50-lecia pożycia par małżeńskich z gminy Kłodawa. 

O wydarzeniu piszemy więcej w artykule pt.:,,Gminne obchody
10-lecia Klubów Seniora oraz  50-lecia pożycia par  małżeńskich”.

W październiku dziecięce zespoły piłkarskie spotkały się w hali
sportowej Zespołu Szkół w Różankach. Do turnieju zaproszono
ośmioosobowe reprezentacje poszczególnych świetlic w kategorii
wiekowej do VI klasy szkoły podstawowej. Turniej był niezwykle za-
cięty. W I fazie odbyły się spotkania grupowe, a następnie najlep-
sze drużyny z obu grup walczyły w bezpośrednich meczach o pu-
chary i miejsca na podium.  Mecze finałowe były bardzo zacięte, zaś
miejsca na podium decydowały rzuty karne. Niezwykle drama-
tyczny przebieg miał mecz o zwycięstwo w całym turnieju. Wojcie-
szyce prowadziły przez większą część spotkania 1:0. W ostatnich se-
kundach z rzutu wolnego Rybakowo zdobyło wyrównującego gola,
doprowadzając tym samym do rzutów karnych, w których okazali
się lepsi.Klasyfikacja turnieju w kolejności: Rybakowo, Wojcieszyce,
Kłodawa, Chwalęcice

II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "O Puchar Wójta
Gminy Kłodawa" odbył się 19 października w Zespole Szkół w Kło-
dawie. Zgłoszone pary rywalizowały w poszczególnych katego-
riach wiekowych i klasach sportowych. Wysoki poziom taneczny, ko-
lorowe stroje i gra świateł sprawiły, iż turniej był bardzo atrakcyjny.
Zgromadzona publiczność miała okazję do obejrzenia trzech od-
słon, w których uczestnicy turnieju prezentowali swoje umiejętno-
ści. W każdym bloku sędziowie nagradzali najlepsze pary pucha-
rami ufundowanymi przez wójt gminy oraz nagrodami rzeczowymi,
ufundowanymi przez sponsorów. Łącznie w turnieju wzięło udział
blisko 90 par, z czego 26 reprezentowały gospodarzy C.T. Fan
Dance z Gorzowa Wlkp.. W trakcie turnieju zaprezentowano część
artystyczną przygotowaną przez przedszkole "Bajkolandia" z Kło-
dawy, oraz formacje taneczne z terenu gminy: JMJ, RIVERS
i FREAKY .

Międzyświetlicowy turniej wiedzy "Victoria Polska" odbył się 13
listopada w Gminnym Ośrodku Kultury. Konkurs składał się z kilku
części: test wiedzy - 20 pytań w trzech kategoriach, wiersze Tuwima
oraz zabawa w kalambury. "Walka" między świetlicami była nie-
zwykle zacięta i w czołówce zrobiło się bardzo ciasno. Trzecie
miejsce rozstrzygnęło się w dogrywce pomiędzy świetlicami z Łośna
i Kłodawy. Dodatkowe hasło w kalamburach szybciej odgadła Kło-
dawa i to właśnie ona stanęła na najniższym stopniu podium. Zde-
cydowanie na czele znalazły się dwie świetlice: Zdroisko, które

równo punktowało we wszystkich kategoriach i Santocko, którego
drużyna była najlepsza w kalamburach. Ostatecznie zwyciężyła
świetlica ze Zdroiska. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dy-
plomy, słodycze i gry edukacyjne. W imieniu wójt gminy, nagrody
wręczył przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan.  Niespo-
dzianką i sporą atrakcją była wizyta polsko-holenderskiej pary po-
dróżników. Tomek Szugździnis i Susanne Beulens tydzień wcześ-
niej wrócili z blisko półrocznej wyprawy po bezdrożach Europy
i Azji. Na spotkaniu zaprezentowali pokaz ok. 500 fotografii z po-
dróży i podzielili się swoimi wrażeniami. 

Zespół Echo z Wojcieszyc 23 listopada zorganizował I Spotka-
nie z Piosenką przy Samowarze. Koncert odbył się w sali widowi-
skowej Gminnego Ośrodka Kultury. Na scenie wystąpiły zespoły:
Kłodawianki, Kaskada, Róży Kwiat, Echo oraz zaprzyjaźnione
z naszą gminą Janczewianki. Wykonywany repertuar swoim kli-
matem nawiązywał do pieśni i znanych melodii kresów wschodnich.
Sołtys Wojcieszyc Regina Korona zadbała o część kulinarną, przy-
gotowując konkurs potraw. Jury, na którego czele stanęła wójt
gminy, dokonało degustacji wszystkich dań i wyboru tych, które
smakowały najlepiej i przypominały kuchnię rodem z Rosji, Ukrainy
itp. Po koncercie, goście i występujące zespoły zostały zaproszone
do świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach, gdzie przygotowano po-
częstunek i dalszą część zabawy.  

Końcówka listopada to okres tradycyjnych Andrzejek. Z tej okazji
27 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się bal przebie-
rańców dla dzieci. Na zabawie zjawiły się dobre wróżki, księż-
niczki, kowboje, lisek, tygrysek i wiele innych bajkowych postaci.
Wszyscy doskonale się bawili, uczestnicząc w licznych konkursach.
Nie zabrakło tradycyjnych wróżb: lania wosku, grosika szczęścia
spełniający marzenia, imienia przyszłej sympatii
czy zawodu. Nad "dobrym losem" czuwała
Wróżka Marta wraz ze swoją asystentką Księż-
niczką Agatą. Uczestnicy zmierzyli się rów-
nież w "bitwie tanecznej" oraz wybrano króla
i królową balu. Całą zabawę poprowadził
DJ MUTE. 

Rok zakończył się spotkaniem opłat-
kowym w Zespole Szkół w Różankach.

Jarosław Pikuła – dyrektor GOK 
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18 maja w Kłodawie odbyła się VI Kłodawska Majówka, orga-
nizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy Kłodawa.
Co roku impreza cieszy się dużym powodzeniem.

O godz. 13.00 po oficjalnym rozpoczęciu Majówki wystartował
„Gminny Dzień Dziecka”, tradycyjnie przygotowany przez Wójta
Gminy oraz Rady Sołeckie z terenu Gminy Kłodawa. Nauczyciele
przeprowadzili gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, a sołtysi przy-
gotowali grilla i słodki poczęstunek. Nad wszystkim czuwała dy-
rektor ZS w Kłodawie pani Dorota Żołądziejewska. Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ufundowała dla
dzieci na loterię fantową rower, Państwo Głodek z Różanek - lody,
a firma P.H.B. Neder-Pol s.c. z Kłodawy piłki do „nogi” i siatkówki.

Równolegle na scenie trwał program artystyczny dzieci ze świet-
lic środowiskowych oraz prezentowali się laureaci „Kłodawskiego
Słowika”. Od godz. 15.00 najmłodszych widzów do zabawy za-
prosili aktorzy z gorzowskiego teatru, ruszyła również loteria przy-
gotowana przez Klub Seniora z Wojcieszyc.

Gminne zespoły: Kłodawianki, Brzezinki, Echo, Laudamus Te,
Róży Kwiat, Bukowina i Kaskada, zaśpiewały przeboje znanych
gwiazd estrady. Wystąpił również akordeonista Szymon Gigoła,
uczeń Zespołu Szkół w Różankach. Chwilowa burza, która przeszła
nad Kłodawą przegoniona została gorącym pokazem Zumby, wy-
konanym pod nadzorem instruktorki, Aleksandry Dorywalskiej.

Sporo działo się również wokół sceny. IV edycja „Biegu Szlakami
Jeziora Kłodawskiego” zgromadziła blisko 70 osób startujących
w  tzw. biegu głównym, w  kategoriach kobiet i  mężczyzn oraz
w biegu rodzinnym. Bieg zorganizowało gminne Stowarzyszenie

„OKO- Oblicza Kłodawskich Okolic”, a trasę zabezpieczyli strażacy
z OSP. Gorąco było też na samej ulicy Jeziornej, gdzie pokaz jazdy
na quadach zaprezentowała grupa ATV Stunt z Gorzowa, która
w dwóch dziesięciominutowych pokazach dostarczyła widzom spo-
rej dawki adrenaliny, motoryzacyjnych emocji i dobrej zabawy.

Ciekawie prezentowały się sołectwa na stoiskach wystawienni-
czych. Były na nich kulinarne specjały i rękodzieło artystyczne.
Gmina promowała się z LGR ,,Pojezierze Dobiegniewskie” na
wspólnym stoisku. Szczególnym powodzeniem cieszyły się gadżety
(balony, długopisy i in.) z logo gminy i LGR.

O godz. 18.00 na scenie pojawiła się pierwsza gwiazda Kłodaw-
skiej Majówki – zespół Blue Box. Zespół ten w tym roku obchodzi
jubileusz piętnastolecia istnienia. Występ kolejnej gwiazdy poprze-
dziła Loteria Fantowa Wójta, podczas której tradycyjnie rozloso-
wano 2 rowery i inne cenne nagrody rzeczowe. Chwilę po godz.
20.00, wystąpił zespół Belfast. Grupa czarnoskórych artystów wy-
konała niezapomniane przeboje Boney M. Koncert został przyjęty
głośnymi owacjami.

Wieczór należał do fanów ESKI. Dyskotekę poprowadził DJ Bi-
zon, a na scenie pojawił się jeden z najbardziej popularnych pre-
zenterów radiowych i  telewizyjnych, czyli … JANKES!!! Im-
prESKA trwała do wczesnych godzin rannych, pozostawiając
niesamowite wrażenia. Nagranie video http://tvgorzow.pl/repor-
taz/2013/052201report_klodawa.html Już dziś zapraszamy na przy-
szłoroczną Kłodawską Majówkę.

Jarosław Pikuła 
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Powiatowe Święto Plonów – Santocko 2013
Honorowy patronat: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba

Gmina Kłodawa była gospodarzem tegorocznych dożynek po-
wiatowych, które odbyły się 18 sierpnia w Santocku. Uroczystości
rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w kościele przez księdza
Tadeusza Stachurę, proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie. W podziękowaniu za tego-
roczne plony oraz w intencji rolników modlili się zaproszeni goście,
w tym władze województwa i powiatu, wójtowie poszczególnych
gmin, członkowie zespołów śpiewaczych, jednostki OSP oraz se-
niorzy. Następnie barwny korowód ruszył w stronę placu, gdzie za-
planowano dalszą część uroczystości. Na scenie przybyłych gości
przywitała wójt gminy Kłodawa – Anna Mołodciak oraz starosta
gorzowski – Józef Kruczkowski. Po tradycyjnych obrzędach do-
żynkowych – podzieleniu się chlebem i przekazaniu woreczków
z ziarnem pod przyszłe plony – przyszedł czas na wyróżnienia. Z rąk
wicewojewody Jana Świrepo, starosty Józefa Kruczkowskiego oraz
przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Iliaszewicza – nagrodę
„Zasłużony dla rolnictwa” oraz nagrodę Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Stanisława Kalemby otrzymało łącznie dwanaście osób,
w tym długoletni sołtys Różanek Julian Banicki i Paweł Kubera
z Kłodawy. Włodarze Gminy Kłodawa – wójt i przewodniczący rady
gminy – wręczyli nagrody 27 osobom wyróżnionym za pracę i za-
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sługi na rzecz swoich sołectw. Wyróżnienia otrzymali: z Chwalęcic Mi-
rosław Janosz, Justyna Piotrzkiewicz i Jacek Różnowski; z Kłodawy
Marcin Osuch, Bożena Popowska, Teresa Skalik i Krzysztof Zapy-
towski; z Łośna Genowefa Merkel i Roman Stasiszyn; z Mironic Bo-
gumiła Czupryniak i Elżbieta Gromala; z Różanek Andrzej Dera, Bo-
żena Płotnicka i Krzysztof Więckowski; z Różanek Szklarni Katarzyna
Anacka i Maciej Kanak; z Rybakowa Piotr Clapka i Maria Ostrychacz,
z Santocka Jakub Gordziejewski i Paweł Mołodciak; z Santoczna
Danuta Januchowska i Agnieszka Kępowicz; z Wojcieszyc Stanisława
Małecka, Iwona Pikuła i Waldemar Sonek; ze Zdroiska Lubomierz Cie-
śla i Halina Paczkowska.

Imprezie towarzyszyły barwne stoiska przygotowane przez zapro-
szone gminy: Witnicę, Lubiszyn, Deszczno, Santok, Bogdaniec, Kost-
rzyn n/Odrą, Stowarzyszenie Kultury i Sztuki z Falkenhagen oraz
gminę Kłodawa, którą reprezentowały również wszystkie jej sołectwa.
Nie zabrakło przedstawicieli seniorów, myśliwych, sadowników, pszcze-
larzy. Przez cały dzień czekały również liczne atrakcje dla dzieci: dmu-
chana zjeżdżalnia i plac zabaw, kule wodne, wata cukrowa, liczne kon-
kursy z nagrodami. Bezpłatnie można było się przejechać kucami
i końmi ze stajni „Robir” z Chwalęcic (fundatorem była pani wójt). Do
specjalnego namiotu „Gwiezdnych Wojen” zapraszali gorzowscy ak-
torzy pod przewodnictwem Czarka Żołyńskiego.        

Występy artystyczne rozpoczęto od Bloku Kultury i Tradycji Lokal-
nej, w którym zaprezentowały się zespoły: Brzezinki z Santocka, Kło-
dawianki z Kłodawy, chór Kariolle z Alt Rosenthal, Nowinki z Witnicy,
Janczewianki z Janczewa, Wrzosy z Kostrzyna, JMJ z Santocka, Ri-
vers z Santoczna, Bukowina ze Zdroiska, Róży Kwiat z Różanek,
Kaskada z Santoczna oraz Echo z Wojcieszyc. Przeprowadzono rów-
nież konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy - wygrał wieniec
z gminy Bogdaniec, II miejsce zajęła gmina Lubiszyn, III - gmina Kło-
dawa. W konkursie na najciekawszą ekspozycję dożynkową również
zwycięzcą okazała się gmina Bogdaniec, kolejne miejsca zajęły: gmina
Deszczno oraz gmina Kłodawa. W konkursie ciast domowych i wy-
pieków regionalnych wygrało Deszczno, na drugim stopniu podium
stanęła gmina Kłodawa, zaś na najniższym powiat gorzowski. Występy
gwiazd poprzedziły Loteria Fantowa i Konkurs wiedzy o rolnictwie
i zdrowej żywności pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa oraz roz-
strzygnięcie konkursu starosty „Poznaj Turystyczny Powiat”, gdzie
głównymi nagrodami były rowery. Wieczór należał już do „wydarzeń
muzycznych”. Zabawę rozpoczął gminny zespól coverowy „Bez Ogra-
niczeń”. 

W czarodziejską krainę barw i dźwięków, widzów przeniósł Cygań-
ski Teatr Muzyczny TERNO. Grupa założona i niezmiennie od blisko
60 lat, kierowana przez Edwarda Dębickiego, do dziś kultywuje i pro-
muję kulturę romską. Kolorowe stroje, piękny śpiew i dużo tańca
przypadły do gustu zebranej publiczności. Zespół po bardzo udanym
koncercie opuszczał scenę w „akompaniamencie” aplauzu i burzy
oklasków.

Mimo późnej pory, bardzo liczna publiczność oczekiwała ostatniego
koncertu tegorocznego święta plonów. Na kilku minut przed dwu-
dziestą drugą na scenie pojawił się Jan Zieliński z zespołem. Jeden
z najpopularniejszych wokalistów lat 80. wraz z formacją Bolter jest
twórcą megahitu „Daj Mi Tę Noc”, śpiewanego do dzisiaj na każdej
prywatce. Piosenki, nie zabrakło również na dożynkach. Koncert za-
kończył się wieloma bisami. 

W przyszłym roku zapraszamy na dożynki gminne do Różanek. Im-
preza dofinansowana ze środków Euroregionu Pro Europa Viadrina.
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1 października Santocko gościło kłodawskich seniorów
z okazji obchodów 10-lecia istnienia klubów oraz pary małżeń-
skie, które świętowały 50-lecie pożycia małżeńskiego. Dodat-
kową okolicznością do spotkania w gronie gminnej starszyzny
był fakt, że październik jest miesiącem seniora, który od początku
istnienia klubów jest okazją do świętowania i podkreślenia jak
ważnym w kolorycie gminy jest udział starszych wiekiem w ży-
ciu wspólnoty. 

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, odprawioną
przez proboszcza kłodawskiej parafii księdza Tadeusza Sta-
churę, podczas której pary odnowiły przysięgę małżeńską. Pary,
które wspólnie przeżyły pół wieku, miały możliwość po raz ko-
lejny przeżyć radość ślubowania, zaś po mszy świętej zostały ofi-
cjalnie powitane chlebem i solą. Wójt gminy Anna Mołodciak
przyjmowała w sali wiejskiej jubilatów: Mariannę i Stefana
Cupryniaków, Teresę i Józefa Rzyszkowskich, Janinę i Wacława
Wieremskich, Mariannę i Henryka Judzińskich, którzy następ-
nie otrzymali z rąk wojewody Jana Świrepo, w imieniu prezy-
denta Rzeczpospolitej, medale „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” wraz z listem gratulacyjnym. 

W sali wiejskiej spotkało się ponad 120 seniorów. Do Santocka
przyjechała również delegacja z zaprzyjaźnionej gminy part-
nerskiej Amt Seelow na czele z tamtejszą prezeską Klubów Se-
niora, która - podobnie jak jubilaci – obchodziła w 2013 roku
złote gody. Część nieoficjalną poprzedziły przemówienia oko-
licznościowe, począwszy od wójta gminy, przewodniczącego
Rady Gminy Andrzeja Legana, poprzez wojewodę Jana Świ-

repo, starostę powiatu Józefa Kruczkowskiego, prezesa Za-
rządu Klubów Seniora Stanisława Dregera, przewodniczącą
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzynę Chmiel,
skończywszy na niemieckiej delegacji. Część oficjalną zakończyły
dzieci i młodzież z Santocka, przekazując jubilatom życzenia
oraz prezentując występ taneczny w wykonaniu grupy „JMJ”.
Następnie wystąpił zespół śpiewaczy „Brzezinki”, wprowadza-
jąc zgromadzonych w muzyczny nastrój, by ostatecznie prze-
kazać scenę zespołowi „Kaskada”, który przygrywał seniorom do
końca wieczoru. Miłą niespodzianką dla wszystkich Jubilatów
był piętrowy tort ufundowany przez panią wójt.

Jednocześnie zorganizowano wystawę prac seniorów, którzy
udostępnili swoje dzieła na potrzeby uroczystości. Jedenaście
osób przekazało m.in.: wiersze, obrazy olejne, obrazy haftowane,
haftowane serwety, ręcznie wykonany strój regionalny, bukiety
z bibuły, ręcznie malowane szkło, „Perłę 2013” (statuetkę lau-
reata w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Re-
gionów”) oraz kompozycję owocowo-warzywną przygotowaną

Gminne obchody 10-lecia Klubów Seniora 
oraz  50-lecia pożycia par małżeńskich
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specjalnie na tę okazję. Wystawę zaaranżowały Weronika Sta-
siszyn – opiekunka gminnych klubów oraz Magdalena Turska –
dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie. Twórcy,
którzy wsparli pracami wystawę to:  Danuta Cieśla, Joanna Ka-
mieniczna, Halina Krystkiewicz, Marianna Magier, Zofia Mi-
chalska, Hanna Olejniczak, Michalina Paszkiewicz, Halina Rył,
Helena Twarożek, Tadeusz Lasoń. Zaangażowanie gminnych ta-
lentów w wystawę było bezprecedensowe, unaoczniło jak wiel-
kim potencjałem dysponuje nasza społeczność. Wierzymy, że po-
mysł ekspozycji prac seniorów, który spotkał się z dużym
zainteresowaniem, nie będzie wydarzeniem jednorazowym, lecz
wpisze się na stałe w kalendarz imprez gminnych. Wszystkim
twórcom serdecznie dziękujemy za udostępnienie materiałów,
bez których obchodom 10-lecia Klubów Seniora zabrakłoby fi-
nezyjnej iskierki, którą wniosły Państwa artystyczne wytwory. 

Szczególne podziękowania należą się Czesławowi Konieczu-
kowi -  sołtysowi i Radzie Sołeckiej z Santocka oraz zespołowi
Brzezinki za przygotowanie smacznego poczęstunku dla gosci
oraz stworzenie ciepłej goscinnej atmosfery.

Film z uroczyści dostępny jest na stronie internetowej
www.klodawa.pl

M.T.
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50-lecie zespołu Kłodawianki
W 2013 roku zespół Kłodawianki obchodził swoje 50-lecie po-

wstania. Początki zespołu sięgają roku 1963, kiedy to Pani Zofia
Wawrzyniak założyła Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodawie i zos-
tała jego przewodniczącą. Posiadała niezwykły dar zjednywania so-
bie ludzi i świetne cechy organizatorskie, co cementowało cały ze-
spół ówczesnych członkiń koła. Odbywały się próby śpiewu, nauka
gotowania i pieczenia dla wszystkich chętnych gospodyń z Kłodawy,
szkolenia o tym jak pielęgnować dzieci, kursy kroju i szycia, pokazy
kulinarne i degustacje. Przy kole tym działał prężnie Ośrodek No-
woczesnej Gospodyni - wypożyczalnia sprzętu gospodarstwa do-
mowego. Panie organizowały spotkania z okazji rocznic państwo-
wych i wieczorki taneczne oraz konkursy na najładniejszy ogródek.
Nie brakowało wycieczek do Szczecina i Poznania do opery i ope-
retki oraz do Domu Chłopa w Warszawie. W roku 1998 grupa śpie-
wacza przerodziła się w zespół ludowy Kłodawianki. Przewodnic-
two przejęła Bożena Popowska - liderka zespołu. Od tego momentu
zespół przybrał stroje biało – czerwone. Członkinie zespołu po-
chodzą z różnych regionów kraju, ale na ziemiach odzyskanych
utworzyły swój folklor kłodawski. Charakterystyczne dla zespołu są
przepiękne słomiane kapelusze oraz żywiołowy temperament
i śpiew. Obecnie zespół śpiewa różny repertuar, ale przede wszyst-
kim pieśni ludowe. Teksty pisane są przez członkinie zespołu Ha-
linę Graczyk, Barbarę Jakubowską, Bożenę Popowską. Niejedno-
krotnie na próbach wenę twórczą ma cały zespół - słowo po słowie
i powstaje nowy tekst piosenki. Dużym osiągnięciem zespołu jest to,
że od roku 1998 w szeregach przewĳają się dzieci. Liderka zespołu
stale walczy aby pozyskać nowe pokolenie, stara się wszczepić
dzieciom tradycje ludowe. Zespół Kłodawianki występował na Tar-
gach Rolniczych w Gliśnie, dożynkach gminnych, powiatowych
i wojewódzkich, w Teatrze im. Osterwy w Gorzowie Wlkp, na Mię-
dzynarodowych Targach Agroturystycznych w Złotowie, Regio-
nalnych i Ogólnopolskich Festiwalach Piosenki w Polanicy Zdrój
i Ciechocinku, a także reprezentował woj. lubuskie na Święcie
Branderburgii w Neurupin. Panie śpiewały na scenach w Kłodzku,
Myśliborzu, Słubicach, Kostrzynie, Witnicy, Trzcielu, Pieskach,
Tarnowie, Nowinach Wielkich, Krosnowicach. Nie ma imprezy lo-
kalnej, powiatowej czy wojewódzkiej, w której nie
uczestniczy zespół Kłodawianki. Zawsze znajdą
czas, aby zaśpiewać dla Klubu Seniora czy osób
niepełnosprawnych. Zaproszone zostały również
do śpiewania dla fundacji „Mam Marzenie”. Ze-
spół jest szczęśliwy, gdy swoim repertuarem wy-
wołują uśmiech na twarzy widzów. Panie otrzymały

szereg wyróżnień oraz tytuły laureata. Od początku istnienia ze-
społu robią wieńce dożynkowe, za które otrzymywały miejsca na
podium, udzielają się na rzecz sołectwa, gotują, biorą czynny udział
w imprezach lokalnych i kościelnych. Wielką rolę w życiu zespołu
pełnią Państwo Helena i Ryszard Pardykowie. To rolnicy z krwi i ko-
ści, którzy przekazują wiele tradycji ludowych. Wraz sołtysem i Radą
Sołecką Kłodawianki są organizatorami cyklu Wieczorów Pieśni
Patriotycznych z okazji 11 listopada. Wraz z księdzem proboszczem
Tadeuszem Stachurą organizują Przeglądy Pieśni Maryjnych, na
które zjeżdżają zespoły z województwa lubuskiego i z ościennych
województw. Patronat nad tymi imprezami objęła Wójt Gminy
Kłodawa Anna Mołodciak. „Mamy ogromne szczęście, że zawsze
możemy liczyć na wsparcie pani wójt, sołtysa Kłodawa - Jana Ku-
bery oraz księdza Proboszcza Tadeusza Stachury” – powiedziała
Bożena Popowska.

Obecnie członkami zespołu Kłodawianki są: Bożena Popowska
liderka zespołu, Marcin Osuch – akordeon, Teresa Skalik, Halina
Graczyk, Marianna Rejniak, Maria Markiewicz, Zofia Żołędzie-
jewska, Barbara Jakubowska, Barbara Kęska, Hieronima Mazur,
Alicja Lamch, Mirosława Dębicka, Jadwiga Żuchowska, Anna
Szambelan, Krzysztof Krawczun oraz dzieci: Natalia Wronowska,
Magdalena Żelazowska, Aleksandra Stefanowska, Marcelina Ko-
sińska, Wiktoria Sobczak, Aleksandra Baczyńska, Maria Baczyńska.

Uroczyste obchody 50-lecia powstania zbiegły się ze świętem
Wniebowzięcia i dożynkami sołeckimi w dniu 15 sierpnia 2013
roku. Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. polową, celebrowaną
przez księdza Proboszcza Tadeusza Stachurę. Czynny udział we
mszy brały członkinie zespołu. Starościną i starostą dożynek so-
łeckich byli Bożena Popowska i Marcin Osuch. W uroczystości
wzięli udział mieszkańcy Kłodawy oraz liczne zaproszone zespoły,
przedstawiciele władz z wojewodą lubuskim Janem Świrepo na
czele, wójtem gminy Anną Mołodciak, przewodniczącym rady
gminy - Andrzejem Leganem, sołtysem Janem Kuberą oraz władze
powiatowe ze starostą Józefem Kruczkowskim na czele oraz przy-
jaciele z Kłodzka i Krosnowic. Gratulacjom i życzeniom dla zespołu

nie było końca. Podziękowania wrę-
czono również seniorkom z koła gos-
podyń i zespołu Kłodawianki. Pani Mi-
chalina Paszkiewicz i Marianna Magier
przedstawiły swój dawny repertuar,
otrzymały ogromne brawa. Za pamięć
i werwę należą się im wyrazy uznania.
Jednak największy szacunek należy się

dla Pani Marianny Rejniak, która
do dzisiaj (ma 83 lata) nadal działa
i śpiewa w zespole. Kłodawianki
dla swoich gości przygotowały spe-
cjalne podziękowania i drobne upo-
minki. Sołtys serwował pyszny bi-
gos, przygotowany przez członkinie
zespołu. Nie zabrakło atrakcji dla
dzieci i młodzieży tj. dmuchanych
domków oraz pokazu quadów.
Kłodawiankom życzymy zdrowia
i dalszych sukcesów.

Wieńczysława Piórkowska 
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Do gminnych bibliotek – w Kłodawie i Różankach – przycho-
dzi coraz więcej osób zainteresowanych naszą ofertą kulturalną.
Z jednej strony gwarantujemy bezpłatny dostęp do książek,
a z drugiej – działania animujące, skierowane do lokalnej spo-
łeczności. Zależy nam, aby tworzyć księgozbiór oparty na prefe-
rencjach czytelniczych, dlatego użytkownicy w większości sami
wpływają na jego kształt. To ważne, ponieważ jeśli ktoś z Państwa
miałby ochotę przeczytać konkretną książkę, nie musi jej kupować,
wystarczy, że zajrzy do nas i wskaże, o jaki tytuł warto wzboga-
cić zasoby. Jednocześnie oferujemy czasopisma, które dostępne
są na miejscu w czytelni, dzięki czemu mogą mieć Państwo re-
gularny dostęp do prasy codziennej, magazynów i miesięczników,
a także prasy regionalnej, w tym do „Wieści Kłodawskich”.

Jednak obok tradycyjnej wypożyczalni, nasze placówki starają
się zapewnić wspólnocie dostęp do kultury poprzez organizację
imprez oraz spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym
roku zorganizowano ferie zimowe, wzbogacone o pokazy fil-
mów, które pozyskano z Centrum Edukacji Obywatelskiej. W wa-
kacje dzieci i młodzież miały możliwość uczestniczenia w zaję-
ciach manualnych oraz ruchowych (zwłaszcza z chustą Klanzy).
Nadal przy kłodawskiej bibliotece działają Dyskusyjne Kluby
Książki – jeden dla młodzieży, drugi dla dorosłych. Dzięki wspar-
ciu Instytutu Książki odbyło się spotkanie autorskie z młodą pi-
sarką powieści młodzieżowych – Gają Kołodziej. Seniorzy mieli
możliwość dokształcania w obsłudze komputerów i poruszania się
w Internecie za sprawą projektu „Polska Cyfrowa Równych
Szans”, który prowadził w murach biblioteki Latarnik Cyfrowy –
Tomasz Hałas. 

W listopadzie zorganizowano we współpracy z kłodawską
„Bajkolandią” konkurs recytatorski dla przedszkolaków „Białe
wierszowanie”. Impreza została wsparta przez sponsorów,
tj. Nadleśnictwo Kłodawa, Justynę Kowalską oraz Jana Kuberę. 

W przyszłym roku, dzięki uzyskaniu grantu w ramach Pro-
gramu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Mło-
dzieży, w bibliotece będzie realizowany projekt skierowany do
młodych w wieku 13-19 lat, pt. „Czas na nasze ujęcie!”. Młodzież

będzie miała możliwość nabycia kolejnych umiejętności po-
przez m.in. tworzenie filmów i materiałów promocyjnych. Wszyst-
kich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, zwłaszcza że
ilość miejsc jest ograniczona. Zakładamy, że docelowo 6-mie-
sięczny projekt będzie prowadzony w grupie do 20 osób.

W kłodawskiej bibliotece zorganizowano wystawy. Jedna do-
tyczyła twórczości Juliana Tuwima, druga – prezentuje prace
młodej utalentowanej mieszkanki naszej gminy – Magdaleny
Kugler. 

Kontynuujemy prace, związane z tworzeniem Cyfrowego Ar-
chiwum Tradycji Lokalnej.  Pozyskiwane materiały, dotyczące na-
szej gminy, są skanowane i udostępniane na platformie Fundacji
Ośrodka „Karta” oraz stronie internetowej biblioteki (www.bib-
lioteka.klodawa.pl) . Wszystkich zainteresowanych udostępnie-
niem archiwaliów zapraszamy do biblioteki. Wierzymy, że ocala-
nie historii lokalnej ma głęboki aspekt wspólnotowy, jak również
chroni od zapomnienia gminną spuściznę.

Jak widać, w bibliotekach nie jest nudno, tym bardziej zapra-
szamy Państwa do wizyty w naszych murach. Jednocześnie
z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia życzymy wewnętrz-
nego spokoju, równowagi i radosnego spojrzenia w przyszłość.

Zespół bibliotekarek z Kłodawy i Różanek

W bibliotekach nie jest nudno!
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W „Bajkolandii” od początku roku szkolnego prowadzimy
dużo ciekawych zajęć. Już we wrześniu na przedszkolaków cze-
kało wiele niespodzianek, m.in.: nowa karuzela na placu zabaw,
ufundowana przez Radę Rodziców, a na ścianach przedszkola
bohaterowie z bajek namalowani przez panią Annę Hryniewską
oraz Małgorzatę Wiśniewską, absolwentkę Aranżacji Projekto-
wania Ogrodu. 

20 września uroczyście obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka. Dzieci bawiły się przy muzyce, brały udział w
przygotowanych dla nich konkursach.

Od wielu lat przedszkole współpracuje ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt „Azorki”. W tym roku również odwiedzi-
liśmy mieszkające tam pieski i przekazaliśmy karmę zebraną
przez przedszkolaków. Warto dodać, że dzieci bardzo wzięły so-
bie do serca sytuację zwierząt, o czym świadczyła imponująca
ilość zebranego pokarmu.

Przedszkolaki z grup Pszczółki i Sówki wybrały się na spot-
kanie z panią leśnik Izabelą Maciantowicz, pracującą w Nad-
leśnictwie Barlinek. Wybraliśmy się wspólnie do lasu, który mie-
nił się barwami przepięknej polskiej jesieni. Dzieci wzięły udział

w pogadance z panią leśnik, która następnie oprowadziła dzieci
po szkółce leśnej, opowiadając o swojej pracy. Przedszkolaki
poznawały tajniki produkcji sadzonek drzew leśnych. 

Nową porę roku - jesień – powitaliśmy w przedszkolu Balem
Pani Jesieni. Sale zostały przystrojone dekoracją, którą przygo-
towały dzieci. Na uroczystość przedszkolaki przyszły przebrane.
Najbardziej oryginalne jesienne stroje zostały nagrodzone. Po
prezentacji strojów odbyła się wspólna zabawa przy muzyce,
przeplatana konkursami. 

W przedszkolu realizujemy programy własne nauczycielek
oraz program kuratoryjny „Zdrowo jemy, nie tyjemy.” Celem
programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i ak-
tywności fizycznej dzieci poprzez kształtowanie prozdrowot-
nych postaw i w konsekwencji zapobieganie rozwojowi nadwagi
i innym chorobom. Program motywuje nas do podejmowania
różnych działań: w trakcie zajęć i zabaw wdrażamy zasady
zdrowego żywienia. Dzieci samodzielnie przygotowują różne po-
trawy: robią sałatki, pieką zbożowe ciasteczka, wykonują prace
plastyczne, dotyczące zdrowia, poznają piramidę zdrowego ży-
wienia oraz aktywności fizycznej.

Co słychać w Bajkolandii?
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26 listopada do kłodawskiej biblioteki zawitały Krasnale,
Smerfy, Pszczółki i Sówki - przedszkolaki z „Bajkolandii”. Dzieci
rozsiadły się wygodnie w czytelni, jednak część z nich czuła
ogromną presję. Przed przedszkolakami stało poważne zadanie
– recytacja wierszy o tematyce zdrowotnej i proekologicznej
w ramach corocznego konkursu recytatorskiego „Białe wier-
szowanie”. Czteroosobowe jury miało twardy orzech do zgry-
zienia, ponieważ każde dziecko dało z siebie wszystko, po-
cząwszy od interpretacji utworów, poprzez emisję głosu,
skończywszy na doborze repertuaru. Ostatecznie komisja wy-
łoniła 4 laureatów: Alę Zdanowicz, Gabrysię Niciejewską, Mi-
kołaja Jaskowskiego, Michalinkę Humienną oraz 11 wyróżnio-
nych. 

W przerwie, w trakcie obrad jury, biblioteka przygotowała
zdrową niespodziankę – świeżo wyciśnięte soki z polskich, a wła-
ściwie kłodawskich warzyw i owoców oraz kwaśne przekąski,
tzn.: kiszone ogórki i kapustę. O dziwo dzieciaki przyjęły tę
mieszankę entuzjastycznie, w mig „pochłonęły” przygotowane
płody regionalne chyba nawet chętniej niż czekoladowe jajka nie-
spodzianki.  

„Białe wierszowanie” to poważny konkurs, ponieważ przed-
szkolaki mają okazję do ekspozycji społecznej w bibliotece, czyli
miejscu, które nie jest ich naturalną przestrzenią, jak dom ro-
dzinny i przedszkole. Mimo że dzieciaki doskonale znają mury
kłodawskiej książnicy (w końcu często nas odwiedzają), to jed-
nak część z nich czuła ogromną tremę.

Tegoroczna edycja zyskała dodatkowy wymiar dzięki spon-
sorom, którzy ufundowali nagrody książkowe (Nadleśnictwo
Kłodawa), warzywa (Justyna Kowalska – radna gminy), jabłka
(Jan Kubera – sołtys Kłodawy), mandarynki (Anna Mołodciak
- wójt). Dziękujemy bardzo!

Wierzymy, że w 2014 roku „Białe wierszowanie” ponownie bę-
dzie bodźcem do utrwalenia partnerstwa pomiędzy instytu-
cjami oraz osobami decyzyjnymi. Najważniejsze jednak, że nasi
przedszkolacy mają przestrzeń do prezentacji swoich talentów.
Oby tak dalej! 

Magdalena Turska

Białe wierszowanie przedszkolaków

Cała społeczność naszego przedszkola - dyrektor, pracownicy,
rodzice i dzieci - podejmujemy wspólne działania na rzecz zdro-
wego odżywiania.

W przedszkolu w grupie Krasnoludki odbyło się przygotowane
przez Agatę Horodecką „Pasowanie na Przedszkolaka”. W uro-
czystości uczestniczyli zaproszeni goście: wójt Anna Mołodciak,
sołtys Jan Kubera, którzy zostali odznaczeni Orderami Przy-
jaźni. Na spotkanie zostali również zaproszeni rodzice. Przed-
szkolaki w odświętnych strojach recytowały wiersze, śpiewały
piosenki, tańczyły, zamieniając się w prawdziwych artystów.

Po występie dzieci dyrektor „Bajkolandii” Stanisława Szpyra
rozpoczęła ceremonię pasowania na przedszkolaka. Na zakoń-
czenie każde z dzieci otrzymało upominek.

W listopadzie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłodawie
odbyła się IV edycja konkursu recytatorskiego „Białe wierszo-
wanie”. Tegoroczne spotkanie odnosiło się do tematu zdrowia
i zdrowego odżywiania. Jednocześnie celami konkursu było po-
budzenie zainteresowań literackich wśród przedszkolaków oraz
propagowanie prawidłowej wymowy. Wszyscy uczestnicy „Bia-
łego wierszowania” otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, jed-
nocześnie wręczono wyróżnienia oraz wybrano laureatów w
poszczególnych kategoriach wiekowych. 

Dzieci cyklicznie korzystają z zajęć dodatkowych. „Krasno-
ludki” i „Smerfy” uczestniczą w Małej Akademii Przyrody w
Miejskim Ośrodku Kultury w Gorzowie Wlkp., dzięki czemu wy-

bierają się w metaforyczną podróż, która odkrywa przed nimi
różnorodność świata. „Pszczółki” biorą udział w „Karuzeli”,
czyli zajęciach muzyczno- plastyczno – tanecznych, a „Sówki”
jeżdżą na warsztaty do Spichlerza w Gorzowie Wlkp, gdzie ba-
wią się i tworzą prace plastyczne.

W myśl nowej podstawy programowej w każdej grupie odby-
wają się działania, wspierające potrzeby dzieci uzdolnionych
oraz wymagających dodatkowego wsparcia. W ramach tych
działań prowadzone są koła zainteresowań: plastyczne, języ-
kowe, teatralne, przyrodnicze oraz zajęcia logopedyczne.

Dorota Andrzejewska
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„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezy-
denta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego
czytania największych polskich dzieł literackich. W tym roku - „Roku
Fredry” z inicjatywy Pani Wójt, akcję po raz drugi zoorganizowano
w gminie Kłodawa. Czytania odbywały się w świetlicach wiejskich,
szkołach i przedszkolach. W piątek 6 września w „Bajkolandii” utwory
Fredry czytała Magdalena Turska- dyrektor Biblioteki Publicznej
w Kłodawie. W Przedszkolu Publicznym w Wojcieszycach z Od-
działem Zamiejscowym w Różankach, gościem był pan Jarosław Pi-
kuła- dyrektor GOK, który wraz z panią Joanną Grymuzą- dyrektor
przedszkola czytał m.in. „Małpę w kąpieli” i „Pawła i Gawła”. Dzieci
z ogromnym zaangażowaniem i humorem włączały się do czytania,
pokrzykując „Wolnoć Tomku w swoim domku”. Warto zachęcać
osoby publiczne do czytania przedszkolakom. Oprócz oczywistej
wartości kontaktu małych odbiorców z żywym słowem, spotkania te
są również niezapomnianym przeżyciem dla odwiedzających – poz-
nają specyfikę pracy w przedszkolu.

C.K.

1 września, na mocy uchwały nr XXVII/205/13 Rady Gminy
Kłodawa nastąpiło wydzielenie przedszkoli w Wojcieszycach
i Różankach ze struktur organizacyjnych Zespołu Szkół w Ró-
żankach. W wyniku takich zmian przedszkole w Wojcieszycach
wraz z oddziałem w Rożankach zostało samodzielną jednostką
budżetową. Nowo powołana dyrektor - Joanna Grymuza, prze-
jęła obowiązki organizacyjne, a gmina zajęła się modernizacją
obiektów przedszkolnych. W Wojcieszycach remont podzielono
na dwa etapy. W bieżącym roku zostało odnowione wnętrze.
Ściany bajkowymi postaciami ozdobiła jedna z mam - Patrycja
Grabarek. Drugi etap prac obejmuje m. in. wykonanie elewacji
oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Place zabaw obu od-
działów zostały odświeżone i uzupełnione o nowe urządzenia.

Przedszkola w Wojcieszycach i Różankach 
po reorganizacji

„Narodowe czytanie” w gminie Kłodawa
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Wartość całkowita robót to blisko 500 tys. złotych. Na wyróż-
nienie zasługuje inicjatywa rodziców przedszkolaków z oddziału
w Różankach, którzy chcą wspólnie z gminą zagospodarować
plac przy budynku. 

Dużo dobrego dzieje się u przedszkolaków w Różankach
i Wojcieszycach. Od września intensywnie realizują program dy-
daktyczno- wychowawczy, zapewniając naszym przedszkolakom
dużo interesujących zajęć i ciekawych spotkań. Dzieci wspólnie
z dorosłymi brały udział w akcji pn. Narodowe czytanie utwo-
rów A. Fredry, oglądały pokazy strażaków, brały udział w spot-
kaniach z przedstawicielami policji i służby zdrowia (pielęg-
niarką, dietetykiem), występowały podczas uroczystej akademii
z okazji Święta Niepodległości, bawiły się na przedszkolnych an-
drzejkach. Miały także możliwość obejrzenia spektaklu teatral-
nego pt. „Skarbnikowe dary” oraz występu cyrkowego. 

Wszelkie inicjatywy podejmowane przez dyrekcję przedszkola,
nauczycieli i rodziców, zapewniają dzieciom możliwość wspól-
nej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Ważnym wydarzeniem było pasowanie na przedszkolaka.
Z racji tego, że przedszkole jest nową placówką gminną, paso-
wane na „prawdziwego przedszkolaka” były dzieci z obu od-
działów. Pięknie ubrane i uśmiechnięte spotkały się wraz z ro-
dzinami na ważnej dla nich uroczystości. Dzieci przygotowały
program artystyczny pełen piosenek, tańców i wierszyków. Uro-
czystości zakończyły się występem iluzjonisty. 

Wszystkim przedszkolakom życzymy dużo radości, samych
pogodnych i przyjemnych chwil w gronie kolegów oraz mnóstwo
niezapomnianych i ciekawych wrażeń. .

C.K.

W 2013 roku po raz pierwszy wójt gminy Kłodawa Anna
Mołodciak ogłosiła konkurs plastyczny dla gminnych szkół pod-
stawowych pt. „Gmina Kłodawa - moja mała ojczyzna”, który
objęła honorowym patronatem. Konkurs trwał od 16 do 31
października. Informacje na jego temat zostały opublikowane na
portalu gminy oraz przesłane w listach do rodziców uczniów klas
I-VI zespołów szkół w Kłodawie i Różankach. Konkurs ogło-
szono w dwóch kategoriach wiekowych, tj.: klasy I-III oraz klasy
IV-VI. Ostatecznie wpłynęło 58 prac, spośród których 5-osobowa
komisja w składzie: Magdalena Turska – przewodnicząca komisji
(dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie), Aleksan-
dra Paszkowska – przedstawicielka Nadleśnictwa Kłodawa
(sponsora nagród głównych), Brygida Sapkowska – przedsta-
wicielka Urzędu Gminy Kłodawa (absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych), Jan Kubera – sołtys Kłodawy oraz Jarosław Pikuła
– dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, wyłoniła laureatów oraz
przyznała wyróżnienia.

Konkurs plastyczny 
„Gmina Kłodawa – moja mała ojczyzna”
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KATEGORIA Iklasy I-III szkoły podstawowej
I miejsce – Lena Juszkiewicz – klasa I SP Kłodawa
II miejsce – Agata Sempowicz – klasa II SP Kłodawa
III miejsce – Emilian Sułkowski – klasa III SP Różanki
KATEGORIA II klasy IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce – Mateusz Parchimowicz – klasa IV SP Kłodawa
II miejsce – Aleksandra Olejniczak – klasa V SP Kłodawa
III miejsce – Rozalia Wachowska – klasa IV SP Różanki
WYRÓŻNIENIA
Nagroda Wójta Gminy:
Szymon Piotrowski – klasa II SP Różanki 
Lucjan Tecław – klasa II SP Kłodawa 
Nagroda Dyrektora GOK:
Joanna Muszyńska – klasa III SP Różanki 
Piotr Pokorny – klasa II SP Różanki 
Julia Kasińska – klasa V SP Różanki 
Dominik Ciereszko – klasa V SP Różanki 
Nagroda Sołtysa Kłodawy: 
Hubert Szczepaniak – klasa II SP Kłodawa 
Wiktoria Naumowicz – klasa IV SP Kłodawa

Nagrody główne zostały wręczone podczas „Wieczoru Pieśni
Patriotycznej”, który odbył się 11 listopada w sali wiejskiej
w Kłodawie.  

Koordynacją konkursu z ramienia Urzędu Gminy Kłodawa
zajęły się wicewójt Karolina Niciejewska oraz redaktorka „Kło-
dawskich Wieści” Cecylia Kustorz, zajmująca się jednocześnie
promocją gminy.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować nauczycielom, którzy
zajmowali się koordynacją konkursu w swoich placówkach. 

Na szczególne podziękowania zasługują sponsorzy, czyli nad-
leśniczy Tomasz Kalembkiewicz, sołtys Jan Kubera, dyrektor
GOK Jarosław Pikuła oraz wójt Anna Mołodciak.

Wierzymy, że w przyszłym roku odbędzie się druga edycja kon-
kursu, zwłaszcza że tegoroczna wzbudziła duże zainteresowa-
nie wśród naszych najmłodszych obywateli.

Magdalena Turska
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Szkoła w Różankach istnieje już ponad sześćdziesiąt lat i w kalen-
darz działalności placówki na stałe wpisały się pewne tradycje i oby-
czaje. Jednak z każdym rokiem nasza szkoła dba o to, aby poszerzać
nie tylko swoją ofertę edukacyjną, ale również, by sprostać oczeki-
waniom uczniów i rodziców w dziedzinie wychowania. W tym celu
zabraliśmy się do pracy już od pierwszego dnia nowego roku szkol-
nego. Powitaliśmy go uroczystym apelem, w trakcie którego wójt
Gminy Kłodawa, pani Anna Mołodciak wręczyła naszym najlepszym
uczniom stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w ubiegłym roku
szkolnym.  Takie wyróżnienia niewątpliwie motywują młodych ludzi
do podejmowania większego wysiłku w nauce. Być może właśnie dla-
tego wyjątkowo licznie próbowali oni swoich sił w tegorocznych
konkursach przedmiotowych. Pomimo wysokiego stopnia trudności
testów, sześcioro  uczniów zakwalifikowało się do etapów rejonowych.
Są nimi: Dawid Głodek, Adam Polilejko, Jolanta Banicka, Karolina
Zawadko, Dawid Pardyka i Sebastian Nowak.  Praca i kreatywność
naszych uczniów zostały docenione również przez Narodowe Biuro
eTwinning, które przyznało szkole Europejską Odznakę Jakości za
pracę w projekcie „Our S-COOLest world”. To nie pierwszy sukces
projektu, gdyż w ubiegłym roku szkolnym otrzymał on aż cztery
Krajowe Odznaki  Jakości: w Polsce, Czechach, Zjednoczonym Kró-
lestwie i Portugalii. To wyróżnienie spowodowało, że w tym roku
szkolnym na prośbę uczniów w naszej szkole realizowane są dwa pro-
jekty eTwinning.

Zaangażowanie uczniów widoczne jest w pracy Samorządów
Uczniowskich. Tuż po wyborach do nowego Zarządu SU w szkole
podstawowej świętowano Dzień Chłopaka, w którym dziewczęta
wybrały trzech kolegów wyróżniających się życzliwością, dobrymi ma-
nierami i poczuciem humoru. Wzorem ubiegłego roku szkolnego
ogłoszony został całoroczny konkurs „Klasa z klasą”. Jego ideą jest
motywowanie uczniów do podejmowania różnorodnych działań,
poprzez zbieranie punktów za udział w akcjach i obchodach świąt
w trakcie całego roku szkolnego. Do tej pory klasy zgromadziły już
punkty za wykonanie listopadowych wiązanek i gazetek okoliczno-
ściowych, udział w akcji „Pola nadziei”, zaśpiewanie patriotycznej
pieśni żołnierskiej, najliczniejszy udział w dyskotece niepodległo-
ściowej i taniec klasowy. Z inicjatywy samorządu świętowaliśmy
Dzień Misia i Mikołajki, a przed nami kolejne imprezy i konkursy.

Uczestnictwo w uroczystościach szkolnych jest niezwykle istotnym
aspektem życia naszej szkoły: wymaga od uczniów zaangażowania,
buduje w nich poczucie tożsamości, uczy wartości, poszanowania his-
torii i obyczajów. Ważne jest również to, że rozwĳa ono talenty osób
występujących w przedstawieniach. Popis zdolności aktorskich na-
szych wychowanków mogliśmy podziwiać podczas akademii z okazji
Dnia Edukacji Narodowej czy oglądając apel poświęcony tematyce
odzyskania niepodległości, z kolei talenty wokalne i językowe naszych
uczniów rozwĳaliśmy w Dniu Języków Obcych. Wychowankowie
mogli również sprawdzić swoją wiedzę z zakresu znajomości mito-
logii w corocznym konkursie ” Z mitologią za pan brat”. Jak co roku
wielkim wydarzeniem były obchody Dnia Patrona, w ramach których
uczniowie prezentowali liczne pasje Jana Pawła II i walczyli o puchar
patrona w ekscytujących rozgrywkach sportowych. Nasi uczniowie
mogą się również pochwalić licznymi talentami plastycznymi. Świad-
czą o tym licznie złożone prace i zdobyte wyróżnienia i nagrody
w konkursie „Gmina Kłodawa – Moja Mała Ojczyzna” zorganizo-
wanym pod honorowym patronatem wójta gminy Kłodawa.  Ucznio-
wie naszej szkoły realizują się także w dziedzinie sportu. W paź-

dzierniku w Kostrzynie nad Odrą odbył się VI Polsko-Niemiecki
Dzień Sportu. Reprezentanci szkoły w Różankach odnieśli tam suk-
cesy: chłopcy z gimnazjum zwyciężyli w siatkówce plażowej oraz za-
jęli II miejsce w biegu na 60 metrów. Dziewczęta ze szkoły podsta-
wowej zaś uplasowały się na drugim miejscu w biegu na 60 metrów
i trzecim miejscu w skoku w dal.

W naszej szkole wychodzimy naprzeciw potrzebom uczniów
i wspieramy ich w codziennym zmaganiu się ze współczesną, często
trudną rzeczywistością. Przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzone zos-
tały zajęcia integrujące klasy i pomagające uczniom dokonać wyboru
przyszłej drogi edukacyjnej. Spektakl „Sieciaki” ukazał niebezpie-
czeństwa związane z korzystaniem z Internetu i przedstawił sposoby
unikania i rozwiązywania sytuacji trudnych. We wrześniu cała szkoła
brała udział w corocznej akcji sprzątania świata, która uwrażliwiła
uczniów na potrzebę życia w czystym środowisku, a w listopadzie ob-
chodziliśmy Dni Konwencji o Prawach Dziecka, które przypomniały
uczniom ich prawa. Nasza szkoła uczy uczniów empatii i zrozumie-
nia osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Gim-
nazjaliści ze szkoły w Różankach biorą udział w ogólnopolskiej ak-
cji „List za niejeden uśmiech”. Inicjatywa Marzycielskiej Poczty,
która jest nietypową organizacją charytatywną, polega na wysyłaniu
listów do ciężko chorych dzieci, zmuszonych do długotrwałych po-
bytów w szpitalu. Właśnie dlatego tak ważne jest dla nich wsparcie,
które otrzymują w listach.- Wzięłam udział w naszej akcji „ List  za
niejeden uśmiech". Napisałam dwa listy i jestem z tego zadowolona.
Mam świadomość, że uszczęśliwiłam dwoje ciężko chorych dzieci
i bardzo się z tego cieszę. Zachęcam do pisania takich listów, bo to
naprawdę może uszczęśliwić dzieci. Łatwiej jest im walczyć z cho-
robą- powiedziała Kasia Burzyńska- uczennica klasy Ib.

Szkoła nie funkcjonuje w próżni, a jej współpraca i integracja ze śro-
dowiskiem lokalnym owocuje nowymi pomysłami i przedsięwzięciami
mającymi na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju naszych
uczniów.  Z inicjatywy Rady Rodziców zorganizowano kiermasz
ciast i spotkanie, na którym uczniowie, ich rodzice i nauczyciele
wspólnie wykonywali bożonarodzeniowe stroiki. Dochód z ich sprze-
daży zostanie przeznaczony na dofinansowanie zakupu szafek szkol-
nych, tak bardzo przez uczniów oczekiwanych.  Z inicjatywy stowa-
rzyszenia „Szkolna Rodzina” odbył się Mikołajkowy Turniej Tenisa
Stołowego. Szkoła skorzystała również z oferty okolicznych instytu-
cji edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, organizując wycieczki
do teatru, Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach czy gorzowskiej
Słowianki.

Nasza szkoła stale wzbogaca swoją ofertę edukacyjną, wycho-
wawczą i profilaktyczną, chętnie podejmuje współpracę ze środowi-
skiem lokalnym, rozwĳa się również pod względem wyposażenia
i z dnia na dzień pięknieje. Cenimy sobie kreatywność naszych wy-
chowanków, stale poszukujemy nowych sposobów radzenia sobie
z sytuacjami trudnymi, wykorzystujemy coraz to nowsze formy i me-
tody kształcenia. Stojąc u progu nowego roku wierzymy, że będzie on
kolejnym etapem rozwoju naszej placówki pod każdym z wymienio-
nych względów. Naszym uczniom, ich rodzinom, pracownikom
szkoły oraz wszystkim ludziom i instytucjom wspomagającym naszą
pracę życzymy dobrego, spokojnego i twórczego roku 2014.

Alicja Pokorna
Grażyna Kaźmierczak

Zespół Szkół w Różankach
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Ocenianie kształtujące￼￼￼
Dbając o ciągły rozwój szkoły, a więc uczniów, nauczycieli, procesu

edukacyjnego i wychowawczego w bieżącym roku szkolnym zdecy-
dowaliśmy się na pilotażowe wprowadzenie w klasach I gimnazjum
i IV szkoły podstawowej elementów oceniania kształtującego. Wpro-
wadzenie oceniania kształtującego nie wymaga zmian w programie
nauczania, ale w dotychczasowych przyzwyczajeniach i postawach
nauczycieli i uczniów. Nie polega też na dodaniu kilku technik nau-
czania do warsztatu pracy nauczyciela, lecz wymaga zmiany organi-
zacji procesu nauczania. Zmiany, która będzie zaakceptowana za-
równo przez nauczycieli, jak i uczniów. Jesteśmy pewni, że
systematyczne wprowadzanie zmian w organizację lekcji oraz zmiany
w postawach nauczycieli przyniesie efekty w postaci wyższych wyni-
ków nauczania, ale przede wszystkim sprawi, że uczestnictwo w lek-
cjach będzie podyktowane ciekawością i twórczą aktywnością a nie
szkolnym obowiązkiem.

Nowy projekt
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym no-
woczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Minis-
terstwa Edukacji Narodowej. Projekt ten jest nowatorskim przed-
sięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest
wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z ca-
łej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami,
rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.Projekt
skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców,
nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” –
pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji po-
zarządowych.

Turniej tańca
19 października 2013 po raz drugi szkoła włączyła się w organiza-

cję II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca O Puchar Wójta Gminy Kło-
dawa. Organizatorem turnieju było Centrum Tańca „Fan Dance”
Anny i Grzegorza Depty. Nasi uczniowie nie tylko zaangażowali się
w przygotowania szkoły do przyjęcia zawodników i publiczności, ale
również byli zawodnikami turnieju i odnieśli cieszące nas sukcesy.

Pasowanie na ucznia
26 października 2013 roku uczniowie klas I szkoły podstawowej zos-

tali uroczyście pasowani na uczniów Zespołu Szkół w Kłodawie.
Apel przygotowały wychowawczynie klas pierwszych pani E. Ralce-
wicz i Pani M. Senkowska. Pierwszaki pokazały swoje umiejętności
wokalne, recytatorskie i aktorskie. Zaproszeni goście, rodzice i ucznio-
wie z klas II i III z wielkim zainteresowaniem oglądały przygotowane
występy.

Stowarzyszenie „nova”
Uczniowie naszej szkoły mieszkający w miejscowości Łośno mają

niebywałe szczęście, że w ich miejscowości zawiązało się stowarzy-
szenie skupiające ludzi zajmujących się teatrem i sztuką. W ramach
realizacji różnych projektów nasi uczniowie rozwĳają się artystycznie.
Tym razem przygotowali między innym spektakl pod tytułem „ Sym-
fonia życia”. 28 października społeczność szkolna miała okazję obej-
rzeć przygotowany spektakl. Dla wszystkich było to niezwykle wzru-
szające i ważne doświadczenie.

Dzień Niepodległości
8 listopada br. odbył się apel z okazji Dnia Niepodległości.   Apel

miał charakter patriotyczny. Mówił o powstaniach, gdy Polacy z upo-
rem walczyli o wolność swojej ojczyzny. Pierwszy apel odbył się dla
klas IV-VI SP, a drugi (taki sam) dla klas I-III gimnazjum. Cały apel
wzbogacił chórek naszej szkoły.

Odblaski ratują życie
25 października przed rozpoczęciem zajęć w Zespole Szkół w Kło-

dawie odbyła się akcja „Odblaski ratują życie.  Wojewoda lubuski  Je-
rzy Ostrouch wraz z lubuskim kuratorem oświaty Bogną Ferensztajn
i lubuską policja zachęcał dzieci i młodzież oraz ich opiekunów do no-
szenia odblasków.

Podczas spotkania poruszono tematykę bezpieczeństwa dzieci
w drodze do szkoły. Uświadamiano, jak ważne jest noszenie odbla-
skowych elementów, które wyróżniają ludzi na drodze. Każdy uczest-
nik otrzymał odblaskową opaskę, która może uratować życie. 

Wolontariat
29 października wolontariat szkolny sprzątał grób Eryki w Marzę-

cinie. Osoby biorące w tym udział: Hubert Brylewicz, Natalia Deja,

Zespół Szkół w Kłodawie
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Kacper Łacny, Dominika Szmit, Dawid Ulm. Zakończono  akcję  or-
ganizowanej przez Hospicjum „Pola nadziei”. Sprzedaż cebulek żon-
kili na terenie szkoły i gminy przyniosła wymierną pomoc dla Hospi-
cjum. Zebrano 364,09zł. Dziękujemy wszystkim za dar serca.

Rozpoczęła się wspólna akcja z MOPS „Podziel się posiłkiem”. Bę-
dzie ona polegała na rozdawaniu ulotek, pakowaniu zakupów i za-
chęcaniu kupujących do dzielenia się posiłkiem z najuboższymi przy
kasach Tesco.

Przygotowujemy się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W szkole będzie sztab orkiestry i będzie się wiele działo. Już dziś za-
praszamy do włączenia się w wielką akcję z czerwonym serduszkiem
w tle.

Przedmiotowe konkursy lubuskiego kuratora oświaty
W szkole odbyły się I-sze etapy szkolnych konkursów. Mamy 29 lau-

reatów:
Laureatami w gimnazjum zostali:
Oliwia Sawicz (j.polski)
Dominika Siwko (biologia, j.angielski)
Anna Orbik (biologia, matematyka)
Dominika Kramm (fizyka)

Karol Szymkiewicz (matematyka, geografia)
Sara Zawadzka (j. polski, j.angielski)
Krzysztof Kaliszuk (matematyka, fizyka, geografia, historia)
Katarzyna Łosowicka (geografia, biologia) 
Hubert Brylewicz (geografia)
Sandra Piotrzkiewicz (biologia)
Karol Czerniacki (matematyka)

Laureatami w klasach IV-VI zostali:
Marta Buchmiet (j.polski, przyroda)
Jakub Sobkowiak (matematyka)
Jakub Oleksa (historia i społeczeństwo)
Michał Drzewiecki (historia i społeczeństwo, przyroda)
Adrian Stasiszyn (przyroda)
Jacek Podolski (przyroda)
Stanisław Nowicki (przyroda)
Aleksandra Stefanowska (przyroda)
Laureatom życzymy sukcesów w dalszych etapach konkursów.

Dorota Żołądziejewska

31 sierpnia odbyły się towarzyskie zawody w skokach przez
przeszkody zorganizowane przez Jeździecki Klub Sportowy
„Robir”Chwalęcice. 

Do zawodów zgłosiło się 31 zawodników na 33 koniach,
dzięki czemu licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać
łącznie 74 przejazdy zawodników w kilku klasach. Pomocy
w przygotowaniu zawodów udzielili: Rada Sołecka Chwalęcic,
Urząd Gminy Kłodawa, Stajnia Analop Pławin oraz wolonta-
riusze Stajni „Robir”. Były to pierwsze zawody w skokach przez
przeszkody zorganizowane na terenie gminy Kłodawa.

Kolejną okazją do sprawdzenia umiejętności jeździeckich za-
wodników były przeprowadzone 16 listopada w Chwalęcicach
zawody treningowe. Na parkurze można było zobaczyć dzieci na
kucykach, których przejazdy wzbudziły najwięcej entuzjazmu.
Gminę Kłodawa w zawodach reprezentowały 3 zawodniczki:
siostry Ola i Hania Chomiak z Chwalęcic (na kucach) i Korne-
lia Sankowska z Kłodawy.

M.Obidowska

Zawody w skokach przez przeszkody
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W sierpniu br. rozpoczęły się prace przy przebudowie boiska
sportowego w Różankach. Po niwelacji całej płyty boiska i wy-
konaniu prac ziemnych, zamontowano automatyczne nawod-
nienie, a na całej murawie wysiano nową trawę. Wykorzystując
istniejący nasyp wykonano dwustopniową trybunę dla kibiców,
na której zamontowane będą plastikowe krzesełka. Ponadto za-
montowane zostaną nowe bramki oraz piłkochwyty. Zadanie jest
współfinansowane w 85% z Programu Operacyjnego RYBY
2007-2013, a wkład własny zapewnia gmina Kłodawa. 

Krzysztof  Toporowski

Przebudowa boiska sportowego w Różankach

Od 26 maja do 1 czerwca mieszkańcy gminy Kłodawa brali
udział w Sportowym Turnieju Miast i Gmin, organizowanym
przez Krajową Federację Sportu. W ciągu 7 dni zorganizowa-
liśmy aż 23 imprezy sportowe i rekreacyjne (w oficjalnych wy-
nikach komisja uwzględniła tylko 14). Terenem zmagań były
głównie boiska sportowe w Różankach, Wojcieszycach i Ryba-
kowie, jak również obiekty Zespołów Szkół w Różankach i Kło-
dawie. 

W kategorii miast i gmin od 7,5 do 15 tys. mieszkańców zaję-
liśmy 31. miejsce w skali kraju na 112 startujących samorządów.
W skali województwa było to 2 miejsce, gdyż lepszy wynik miało

tylko miasto Wschowa. Jest to duże osiągnięcie, biorąc pod
uwagę fakt, że w tak dużej imprezie startowaliśmy po raz pierw-
szy. Jest to niewątpliwe sukces nas wszystkich.

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy aktywnie uczestniczyli w zorganizowanych imprezach,
a także osobom, które pomagały w ich organizacji. W szcze-
gólności prezesom Klubów Sportowych: Juniora Różanki, SHR
Wojcieszyce, RKS Rybakowo i Róży Różanki oraz dyrektorom
naszych szkół.

Grzegorz Zapytowski

Sport dla wszystkich 
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Po koniec września br. na boisku w Chwalęcicach, które klub
JUST FUN CHEMIK  otrzymał od gminy w użyczenie, odbyła się
druga edycja festynu pod hasłem „BAW SIĘ, TRENUJ, ZWY-
CIĘŻAJ Z NAMI”.  W zabawie udział wzięły zarówno dzieci z na-
szego klubu jak i dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kłodawa. 

Forma festynu, podobnie jak w ubiegłym roku, opierała się o te-
sty sprawności piłkarskiej, po zaliczeniu których (bez względu na
wynik), każdy uczestnik otrzymał słodki upominek. Dodatkowo
na koniec wśród wszystkich uczestników zostały rozlosowane na-
grody rzeczowe ufundowane przez naszego sponsora firmę JUST
FUN oraz Wojewodę Lubuskiego Jerzego Ostroucha, który objął
honorowym patronatem naszą zabawę. Wszyscy uczestnicy byli
częstowani ufundowana przez wójta gminy Kłodawa watą cu-
krową, którą przygotował sołtys Santoczna Leszek Cader. 

Nieoceniona jest pomoc sołtysa Chwalęcic Teresy Hreniak, która
oprócz nagród wspiera nasze działania na terenie Chwalęcic oraz
całej gminy. Jesteśmy przekonani, że II edycja Festynu „Baw się, tre-
nuj, zwyciężaj z nami” jest dobrym początkiem owocnej, wielolet-
niej współpracy UKS Chemik z Gminą Kłodawa. Naszym głównym
celem jest aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz zbu-
dowanie silnego ośrodka szkolenia piłkarskiego w oparciu o boisko
w Chwalęcicach. Pomimo że czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy

związanej z doprowadzeniem boiska do zadowalającego stanu, to
dotychczasowa współpraca z Gminą Kłodawa oraz sołtys Chwa-
lęcic pozwala stawiać wysokie cele na przyszłość. Chcielibyśmy po-
dziękować wszystkim za pomoc w organizacji turnieju a szczegól-
nie rodzicom dzieci z UKS Chemik Sport Akademia, którzy dają
swoim pociechom szansę przeżycia ciekawej przygody ze sportem

Ze sportowym pozdrowieniem Michał Wlaźlak

„Baw się, trenuj, zwyciężaj z nami”

Drużyna Braci z Wojcieszyc (Krzysztof i Konrad Brzytwa) zwy-
ciężyła w letnim turnieju GP w plażowej piłce siatkowej „O Złotą
Piłkę Wójta”. W całym cyklu rozegrano łącznie pięć rund. Rozgrywki
rozpoczęły się w Wojcieszycach, a zakończyły na nowo wybudo-
wanym boisku przy plaży w Kłodawie. Od samego początku ry-
walizacja była bardzo zacięta. Pod nieobecność w pierwszej rundzie
drużyny Wellmaru (Marek i Maciej Maćkowiak) gładko zwyciężyli
Bracia. W drugiej rundzie w Lipach najlepsza okazała się para
Wellmar, natomiast Bracia wystąpili bez Krzysztofa Brzytwy i za-
jęli ostatnią pozycję, zdobywając tylko jeden punkt w klasyfikacji ge-
neralnej. Trzecia runda odbyła się w Łośnie, gdzie ponownie naj-
lepsi okazali się Bracia. Po tym turnieju w łącznej klasyfikacji z 18
punktami prowadzili Pakerzy (Krzysztof Januchowski, Wojciech
Szmagaj), którzy trzykrotnie zajmowali trzecie miejsca.

Czwarta runda odbyła się w Santocznie. Tym razem w finale spot-
kały się ekipy Wellmaru i Wieśniaków (Karol Leszczyk, Piotr Lalak).
Lepszy okazał się Wellmar, ale drugie miejsce Wieśniaków dało im
prowadzenie w całym cyklu. Ostatnia runda rozegrana została 21
sierpnia w Kłodawie. Minimalne różnice punktowe sprawiły, iż
wszystkie pary grały z wielkim poświęceniem, walcząc o każdą
piłkę. Piątą rundę i cały cykl ostatecznie wygrali Bracia, zdobywa-
jąc tym samym „Złotą Piłkę Wójta”. Zwycięskie pary otrzymały z rąk
wójt gminy okazałe puchary i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
turystycznego.

Turniej współfinasowano ze środków Gminnej Komisji ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych przekazanych w ramach
„Akcji Lato 2013”, a organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury
w Kłodawie z/s w Wojcieszycach. 

Grzegorz Zapytowski

„Złota Piłka Wójta” dla Braci

Klasyfikacja końcowa:

Bracia (Krzysztof Brzytwa, Konrad Brzytwa) – 31pkt

Wellmar (Marek Maćkowiak, Maciej Maćkowiak) – 30pkt

Wieśniaki (Karol Leszczyk, Piotr Lalak) – 30pkt

Pakerzy (Krzysztof Januchowski, Wojciech Szmagaj) – 26pkt

Dyrektorzy (Andrzej Górski, Jarosław Pikuła) – 19pkt

Ełki (Karol Szmagaj, Eryk Nikitycz) – 17pkt

Maciejoza (Damian Pawłowski, Oskar Nikitycz) – 12pkt

Dębowe (Bartosz Steltmann, Adam Korpik) – 9pkt
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Po ponad dwuletniej przerwie na kłodawskiej murawie
znowu zaczęło tętnić życie. Boisko w Kłodawie w sierpniu tego
roku zostało przekazane w użyczenie klubowi Róża Różanki,
gdyż na ich macierzystym obiekcie trwa remont. Na boisku
trenują piłkarze Róży, młodzi adepci Juniora Różanki oraz za-
wodnicy Warty Gorzów, która rozgrywa tu także swoje mecze
ligowe. Boisko jest dostępne również dla mieszkańców Kło-
dawy, którzy chcą pograć w piłkę nożną. 

Pierwsze oficjalne zawody na reaktywowanym boisku od-
były się w niedzielne przedpołudnie 22 września. W turnieju
żaków wystąpiły kluby z Międzyrzecza, Skwierzyny i Różanek.
Po południu rozegrano mecz A-klasowych zespołów, w którym
Warta Gorzów pokonała 1-0 Radowiaka Drezdenko. Mecz
oglądało blisko 100 sympatyków futbolu.    

Warto dodać, że dzięki staraniom prezesów klubów po tak
długiej przerwie udało się przygotować boisko tak, aby można
było na nim rozgrywać również mecze ligowe. 

Ze sportowym pozdrowieniem 
Grzegorz Zapytowski

Ożywienie na boisku w Kłodawie

Łowiectwo, mimo licznych ostatnio kontrowersji wynikających
głównie z niedoinformowania, jest ciągle ważnym elementem
gospodarowania przyrodą. Głównymi podmiotami skupiają-
cymi zaś ludzi spod znaku strzelby i psa są koła łowieckie. Jed-
nym z najstarszych kół łowieckich naszej gminy jest Koło „Leś-
nik”. Początek działalności Koła datuje się na 1953 rok, dlatego

13 lipca 2013 roku w Smolarkach odbyły się uroczystości ob-
chodów 60-lecia Koła.

Piękna uroczystość, złożona z dwóch części - pierwszej, bar-
dzo podniosłej, podczas której nastąpiło nadanie sztandaru,
a także odznaczenie Koła najwyższym oznaczeniem łowieckim
„Złom” oraz drugiej, biesiadno- tanecznej, przygotowywana

Obchody 60-lecia Koła Łowieckiego „Leśnik”
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Dzień św. Huberta, patrona myśliwych, leśników oraz jeźdźców
uroczyście obchodzony jest w Polsce od XVIII wieku, do czego przy-
czynili się władcy z dynastii Sasów, którzy zasiadali na tronie pol-
skim. W czasach II Rzeczypospolitej, pierwszym organizatorem Hu-
bertusa był prezydent Ignacy Mościcki, z inicjatywy którego 3
listopada 1930 roku w Spale odbyło się pierwsze polowanie hu-
bertowskie. Do dnia dzisiejszego, w polskiej tradycji łowieckiej,
w okolicach 3 listopada myśliwi, leśnicy oraz jeźdźcy organizują uro-
czyste Msze Hubertowskie, podczas których powierzają się w opiekę
swojemu Patronowi. Zwyczaj ten jest praktykowany również przez
brać leśną gminy Kłodawa. W naszym łowieckim kalendarzu od
kilku lat mamy dwie imprezy poświęcone tej tradycji. Pierwszą
okazją jest odpust w kościele pod wezwaniem Św. Huberta w Zdro-
isku. Najdłuższy staż ma jednak hubertus kłodawski.

W dniu 26 października 2013 r., w ramach hubertowin oraz ak-
cji „Lasy Państwowe. Zapraszamy”, w kościele parafialnym w Kło-
dawie Nadleśnictwo Kłodawa, wspólnie z Kołami Łowieckimi "Leś-
nik", "Knieja-Lubociesz", "Wilk" i "Sokół", zorganizowało tradycyjną
Mszę Hubertowską. Piękna leśna oprawa, dźwięki rogów myśliw-
skich oraz poczty sztandarowe Kół Łowieckich i Polskiego Związku
Łowieckiego wprowadzały niepowtarzalny klimat, który przybliżał
uczestników do świata przyrody i łowiectwa.  

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządo-
wych, Lasów Państwowych, władz okręgowych PZŁ w Gorzowie
Wlkp., kół łowieckich oraz mieszkańcy Kłodawy i okolic. Po mszy
leśnicy, myśliwi oraz sympatycy łowiectwa mogli wysłuchać kon-

certu muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołu trębaczy myśliwskich
„Gorzowska Knieja”. Jedenastoosobowy zespół, który  składa się
z pracowników Nadleśnictw Kłodawa, Bogdaniec, Strzelce Kra-
jeńskie oraz pracowników Biura Urządzania Lasu z Gorzowa
Wlkp., powstał przed dwoma laty i od tamtej pory jest szczególną
atrakcją wydarzeń łowieckich w regionie. 

Świętowanie zakończono biesiadą przy dźwiękach rogów my-
śliwskich,  opowieściach z pól i kniei oraz wspólnych śpiewach, do
których zachęcał zespół „Kaskada” z Santoczna. 

W przyszłym roku serdecznie zapraszamy do Kłodawy na jubi-
leuszowego X Hubertusa. 

T.S.  A.P.

Hubertus w Kłodawie

była od wielu miesięcy. Uroczyste obchody jubileuszu zgroma-
dziły członków Koła wraz z osobami towarzyszącymi oraz licz-
nie zaproszonych Gości: wicewojewodę lubuskiego p. Jana Świ-
repo, przedstawiciela starosty gorzowskiego, wójta gminy
Kłodawa p. Annę Mołodciak, przedstawicieli Zarządu Okręgo-
wego PZŁ w Gorzowie Wlkp., Administracji Lasów Państwo-
wych, Kolegów z zaprzyjaźnionych kół łowieckich oraz przyja-
ciół z Niemiec.

Uroczystość została uświetniona koncertem zespołu trębaczy
myśliwskich „Gorzowska Knieja" a po części oficjalnej wszyscy
uczestnicy mieli możliwość obejrzeć przygotowaną na ten dzień
wystawę trofeów, zdjęć i literatury myśliwskiej, a także akceso-
riów łowieckich, w tym ręcznie wyrabianych noży myśliwskich.
W sali wystawowej wyłożona została dwutomowa Kronika Koła,
stanowiąca ciekawą lekturę dla wszystkich osób związanych
z Kołem „Leśnik" i z łowiectwem. Obok Kroniki rozłożono
Księgę Pamiątkową, by uczestnicy obchodów 60 – lecia mogli
podzielić się swoimi refleksjami. 

Jako członkowie zacnego jubilata życzymy sobie nawzajem ko-
lejnych wielu chwil realizowania pasji, która 60 lat temu połą-

czyła założycieli Koła i która - dzięki następnym pokoleniom
wstępującym w poczet KŁ „Leśnik"- ma szansę przetrwać, by
być dzielona przez tych, którzy przyjdą po nas. 

T.S.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa
Viadrina oraz budżetu państwa „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”
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WIEŚCI Z PARAFII

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada,
zakończył się w Kościele Powszechnym Rok Wiary, zainaugu-
rowany jeszcze przez papieża Benedykta XVI. Papież –Franci-
szek kontynuuje dzieło swego poprzednika wskazując, aby lud
Boży bardziej celebrował wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharys-
tii. Był to też rok szczególny dla naszej parafii. Wiele wydarzeń
pogłębiało treści Roku Wiary przekazane wiernym przez Papieża.

W lutym w naszym kościele mogliśmy przeżywać, dzięki ak-
torom Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie, misterium „Apoka-
lipsa”. Gra aktorów przybliżyła wiernym znaczenie rozbudo-
wanej symboliki Apokalipsy św. Jana.

Maj to miesiąc poświęcony Maryi. W święto Matki Bożej,
Królowej Polski gościliśmy państwa Grzegorza i Marię Sołty-
siak, którzy swą grą i operowym śpiewem ubogacili przeżywa-
nie Mszy Św. Dzięki zebranym przez państwo Sołtysiak datkom,
mogliśmy wspomóc parafię w Trześni, która ucierpiała w wyniku
powodzi w 2010 r. i wymaga ciągłego remontu. 25 maja mury
naszego kościoła wypełniły śpiewy uczestników II Przeglądu
Pieśni Maryjnych. Organizatorem przeglądu w naszym kościele
parafialnym był zespół „Kłodawianki”, Sołtys Kłodawy, Rada
Sołecka. Kolejna edycja świętowania ku czci Maryi pokazała, jak
ważną rolę w życiu Kościoła pełni Matka Jezusa. Spotkania ze-
społów na pewno też zaowocowały integracją ludzi chcących
śpiewać.

Ważnym wydarzeniem w maju były święcenia kapłańskie
i Msza Prymicyjna naszego parafianina, ks. Michała Dekierta.
Dziękujemy Bogu za pierwszego kapłana powołanego z kło-
dawskiej parafii. W Roku Wiary – tym większa dla nas radość
i zachęta do żarliwej modlitwy o kolejne powołania spośród pa-
rafian. Ks. Michał przewodniczył w ostatnim dniu maja procesji
ulicami Kłodawy w trakcie uroczystości Bożego Ciała.

Po wakacjach rozpoczęły się w parafii kolejne prace remon-
towe, polegające na wymianie okien. W miejscu starych pojawiły
się szczelne, nowe okna, w których będą zamontowane witraże
przedstawiające Tajemnice Różańca Św. 

W październiku w remontowanym kościele świętowaliśmy
uroczystość Matki Bożej Różańcowej, czyli Odpust Parafialny.
Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Stanisław
Podfigórny, dyrektor Caritas naszej Diecezji.

Listopad to miesiąc poświęcony pamięci zmarłym. W tym
roku dla naszej wspólnoty był to czas szczególny, gdyż niespo-
dziewanie, 12 listopada, w wieku 58 lat, w 33 roku kapłaństwa,
po dwóch latach posługi w naszej parafii, odszedł do Domu
Ojca śp. Ks. Marek Orpel. Uroczystości pogrzebowe zgroma-
dziły wielu kapłanów i rzesze wiernych. Jesteśmy wdzięczni
Bogu, że ks. Marek swoją obecnością i pracą w parafii złożył
świadectwo swej wiary. 

Papież Franciszek uroczyście zamknął Rok Wiary. Teraz mo-
żemy rozpocząć kolejny etap życia z wiarą umocnioną i pogłę-
bioną, z nowym spojrzeniem, że wszystko w naszym życiu dzięki
Bogu ma sens.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kłodawa,
piękny jest dar wiary, który sprawia, że nigdy nie jesteśmy

sami. Zawsze żyjemy w Obecności Kochającego Boga, który
nas zna i chce z nami być. Za chwilę z tą wiarą staniemy przy
żłóbku, aby w Nowonarodzonym Dziecięciu zobaczyć Syna
Bożego. Niech Pan Jezus, który zjednoczył serca Maryi i Jó-
zefa, zjednoczy serca w naszych rodzinach. Niech ożywi
prawdę, że jesteśmy Kochanymi Dziećmi Boga Ojca. 

ks. Tadeusz, proboszcz

Rok Wiary w parafii Kłodawa
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WIEŚCI Z PARAFII

25 maja br. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki
Bożej Różańcowej w Kłodawie odbył się II Przegląd Pieśni Ma-
ryjnych „MAJOWE ŚWIĘTOWANIE NA MARYI CZEŚĆ”.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez
proboszcza parafii, ks. Tadeusza Stachurę. W Przeglądzie wzięło
udział 9 zespołów, w tym: Kłodawianki, Jagienki, Canto, Echo,
Cantores, Laudamus Te, Brzezinki, Kaskada i Janczewianki.
Wszyscy uczestnicy zostali uhnonorowani statuetkami okolicz-
nościowymi ufundowanymi przez Wójta Gminy Kłodawa. 

Podziękowania zespołom za udział złożył także sołtys so-
łectwa Kłodawa, Jan Kubera, a ks. Tadeusz obdarował ikonami
z wizerunkiem Matki Bożej. Uroczystość w kościele zakończyła
się wspólnym pamiątkowym zdjęciem. Pani Wójt wręczyła or-
ganizatorom kosz słodyczy i pogratulowała zespołom udanych
występów.

Repertuar wykonawców na „cześć Maryji” był wzruszajacy
i sprawił, że koncert miał szczególnie podniosły charakter i wzbu-
dził owacje na stojąco.

Po uroczystości wszyscy spotkali się na wspólnym obiedzie
w sali wiejskiej w Kłodawie.

Dziękujemy Kłodawiankom i sołtysowi Kłodawy za zorgani-
zowanie przeglądu a Pani Wójt i Dyrektorowi GOK za hono-
rowy patronat nad uroczystością. C.K.

Majowe świętowanie na Maryi cześć 

6 czerwca 2013 roku, przeżywaliśmy wyjątkową uroczystość
– Srebrny Jubileusz Posługi Kapłańskiej ks. kanonika  Bogu-
sława Kaczmarka - proboszcza Parafii Różanki. Jubileuszową
Mszę Świętą odprawił ks. Biskup Ordynariusz - Stefan Regmunt
w asyście księdza Bogusława oraz jego czterech kolegów z roku.
Obecni byli także księża z trzech gorzowskich dekanatów. Przy-
byli przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawi-
ciele Rady Sołeckiej Różanek. W pełnym składzie stawiła się
Rada Parafialna, Grupa Charytatywna, przedstawicielki "Mar-
garetek" i Róż Różańcowych, delegacje z poszczególnych wsi na-
szej parafii, dzieci oraz liczni wierni. Na powitanie Kółko Misyjne
przedstawiło wzruszającą scenką okolicznościową o kapłań-
stwie i powołaniu do tego stanu. Homilię, w trakcie konceleb-
rowanej Mszy Świętej, wygłosił Jego Ekselencja Biskup Ordy-
nariusz. Zwrócił się w niej, z życzeniami i gratulacjami, do
Jubilata oraz jego rodziców, którym szczególnie serdecznie po-
dziękował za wychowanie kapłana. Podziękowania za 25- letnią
posługę kapłańską (w tym 9 - letnią w Różankach) przekazał Za-
rząd Rady Parafialnej. Najwspanialszymi  gośćmi byli rodzice
Jubilata państwo Alicja i Marek Kaczmarkowie, którzy usłyszeli
wiele serdeczności, życzeń i podziękowań. Ksiądz Bogusław
jest ich jedynym synem, jego decyzja pójścia drogą kapłaństwa
jest więc szczególnie piękną, szlachetną i godną podziwu. Uro-
czystości jubileuszowe podkreślone zostały przepiękną dekora-
cją wykonaną przez naszych parafian a śpiewem mszę świętą
uświetnił Chór "Laudamus Te". Jubilatowi życzymy wielu łask
Bożych i doczekania wśród nas Złotego Jubileuszu.   B.A.

Srebrny jubileusz posługi kapłańskiej księdza Bogusława




