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Dro�dzy�Miz�kań�cy�Gmi�ny�Kło�da�wa!
Okres przed świą tecz ny to czas re flek sji i za du my, ale jed no cze śnie okres pod su mo wa nia mi ja ją ce go ro ku. Był to czas wy tę -

żo nej pra cy, któ rej efek tem są ko lej ne in we sty cje przy czy nia ją ce się do po pra wy kom for tu ży cia Na szych Miesz kań ców. W po -
przed nim i obec nym wy da niu „Kło daw skich Wie ści” znaj dzie cie Pań stwo in for ma cję o zre ali zo wa nych już przed się wzię ciach.
Przed na mi 2012 rok i jesz cze wie le no wych za dań do wy ko na nia. Pro jekt bu dże tu, ja ki przed ło ży łam Ra dzie Gmi ny za kła da,
że znacz na część środ ków fi nan so wych zo sta nie prze zna czo na na re ali za cję in we sty cji. Pro po no wa ny bu dżet prze wi du je osią -
gnię cie do cho dów gmi ny w wy so ko ści 24,3 mln zł, na to miast pla no wa ne wy dat ki wy nio są bli sko 22,2 mln zł. Pro po no wa ne
kwo ty po zwo lą sfi nan so wać za mie rze nia za pew nia ją ce rów no mier ny roz wój wszyst kich miej sco wo ści w gmi nie.

Po zwól cie Pań stwo, że tą dro gą po dzię ku ję Wszyst kim tym, któ rzy w ja ki kol wiek spo sób przy czy ni li się do re ali za cji za dań
mi ja ją ce go ro ku. Mam na dzie ję, że w nad cho dzą cym ro ku wspól nie osią gnie my za kła da ne ce le, a Na sza Gmi na na dal bę dzie
po strze ga na ja ko gmi na o wie lu moż li wo ściach roz wo jo wych, przy ja zna Miesz kań com, in we stu ją ca w lu dzi.

Łą czę wy ra zy sza cun ku
Wójt Gmi ny Kło da wa

Anna Mołodciak 

Sza�now�ni�Miz�kań�cy�i Sym�pa�ty�cy�Gmi�ny�Kło�da�wa,�Czy�tel�ni�cy,,�Kło�daw�skich�Wie�ści”
Spo�koj�nych,�praw�dzi�wie�ro�dzin�nych,�ma�gicz�nych�Świąt�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia,�peł�nych�uśmie�chu,�cie�pła�i wdzięcz�no�ści�za to,�co
ma�my�i cze�go�do�świad�cza�my.�Wia�ry�w to,�co�przedna�mi�,�co�cze�ka�nanas,�od�wa�gi,�by�wy�ra�zić�sie�bie�każ�de�go�dnia,�w każ�dej�mi�-
nu�cie.�Niech�bę�dzie�to�czas,�któ�ry�nas�roz�pro�mie�ni,�na�peł�ni�opty�mi�zmem�i po�zwo�li�ode�tchnąć�od zgieł�ku�co�dzien�no�ści,�dzie�ląc
swe�ser�ca,�dzie�ląc�swe�chwi�le�mię�dzy�bli�skich�i przy�ja�ciół.

Ży czy my wszel kiej po myśl no ści w No wym 2012 Ro ku.

W imieniu własnym oraz Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

W imieniu własnym oraz pracowników Urzędu
Wójt Gminy Kłodawa
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PRZED SIĘ WZIĘ CIA IN WE STY CYJ NE 2011 

W po przed nim wy da niu za pre zen to wa na zo sta ła tyl ko część przed się wzięć wy ko na -
nych w mi ja ją cym ro ku. Oto po zo sta łe efek ty re ali za cji za ło żeń bu dże to wych.

Infrastruktura kubaturowa

No we wnę trze świe tli cy w Woj cie szy cach
W bu dyn ku świe tli cy po ma lo wa no ścia ny, wy re mon to wa no to a le ty,
przy sto so wa no za ple cze ku chen ne. Zmie nio no sys tem ogrze wa nia
(szcze gó ło we in for ma cje w ar ty ku le pt. „No we wnę trze świe tli cy
w Woj cie szy cach”).

Nowy dach i kontener gospodarczy przy sali wiejskiej 
w Mironicach

W grud niu od da no do użyt ku no wo wy bu do wa ną część kom plek su Ze -
spo łu Szkół w Kło da wie. Po wstał dwu kon dy gna cyj ny bu dy nek gim na -
zjum, sa la spor to wa, au la, plac za baw. (szcze gó ło we in for ma cje
w ar ty ku le pt. „Mi ko łaj ko wy pre zent dla uczniów”).

Największa w historii gminy inwestycja – rozbudowa zespołu szkół w Kłodawie –
ukończona!



4

Wyremontowano dach sali wiejskiej w Łośnie
No we po kry cie z bla cho da chów ki zy ska ła sa la wiej ska w tej
miej sco wo ści (wię cej in for ma cji w ar ty ku le na str. 9)

Po kry cie da chu drew nia nej wia ty przy sa li wiej -
skiej w San toc ku 

Stra ża cy z OSP San toc ko uło ży li no we po kry cie na da chu
drew nia nej wia ty. 

Infrastruktura drogowa

Wy ko na no re mont uli cy Cze re śnio wej i dro gi do jaz do wej do dro gi wo je wódz kiej nr 151 
w Kło da wie 

In we sty cja do fi nan so wa na w ra mach Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych (już trze ci raz gmi na po zy -
ska ła środ ki w z te go fun du szu). Miesz kań cy pół noc no -za chod niej czę ści Kło da wy mo gą bez piecz nie do je chać do swo ich
po se sji omi ja jąc cen trum Kło da wy. 

Zdro isko ul. Stru my ko wa – re mont na wierzch ni
W ra mach ini cja tyw lo kal nych miesz kań cy wspól nie z gmi -
ną fi nan so wa li wy ko na nie pod bu do wy oraz na wierzch ni as -
fal to wej.
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Ko lej na ini cja ty wa lo kal na miesz kań ców Chwa lę cic 
Z ini cja ty wy miesz kań ców zmo der ni zo wa ny zo stał 300 m od ci nek 
ul. Dę bo wej. Po ło wę kosz tów przed się wzię cia po kry li sa mi miesz kań cy,
pozostałą część gmina. 

Wnio sek na re mont uli cy Je zior nej 
w San tocz nie 
(na zdj. dro ga przed mo der ni za cją) i bu do wę ma łej in fra -
struk tu ry tu ry stycz nej przy brze gu je zio ra Mro win ko jest
w trak cie we ry fi ka cji w Urzę dzie Mar szał kow skim. Z nie cier -
pli wo ścią ocze ku je my na po zy tyw ną oce nę przed się wzię cia. 

W Ró żan kach wy re mon to wa no na wierzch nię uli cy
Kasz ta no wej 
Dzię ki po zy ska niu środ ków z bu dże tu Wo je wódz twa Lu bu skie go,
Po wiat Go rzow ski wspól nie z Gmi ną Kło da wa zre ali zo wał przed się -
wzię cie po le ga ją ce na ulep sze niu do tych cza so wej na wierzch ni tej 
uli cy. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
O/Zielona Góra wykonała remont odcinka drogi
krajowej nr 22 Gorzów Wlkp. – Różanki 

W Chwa lę ci cach wy re mon to wa no ko lej ny od ci nek
ul. Łą ko wej
Dro ga zo sta ła po sze rzo na, wy ko na no pod bu do wę tłucz nio wą i na -
wierzch nię żwi ro wą. Pra cow ni cy in ter wen cyj ni oczy ści li i po sze rzy li
po bo cze. Przed się wzię cie po zwo li rol ni kom na bez pro ble mo we do -
tar cie do łąk i pól a miesz kań com do ich go spo darstw. 
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Chwa lę ci ce – mi ni plac za baw
Naj młod si miesz kań cy Chwa lę cic mo gą ra do śnie spę dzać
czas ba wiąc się w par ku przy ul. Le śnej .

W Ró żan kach
przy ul. Dę bo wej 
do bu do wa no no wy
punkt świetl ny

W so łec twie Ró żan ki Szkl. wy ko na no no we
ogro dze nie bok su na od pa dy sta łe
W miej scu sta re go ogro dze nia kon te ne rów na śmie ci, któ re za -
gra ża ło miesz kań com po bli skich blo ków oraz szpe ci ło swo im
wy glą dem, wy ko na no no wą – trwal szą be to no wą osło nę po -
jem ni ków ko mu nal nych. 

Infrastruktura techniczna

Do świe tlo no uli cę Rzecz ną w Chwa lę ci cach
Dwa no we punk ty oświe tle nia dro go we go zostały wykonane
przy ul. Rzecz nej, co znacz nie zwięk szy ło bez pie czeń stwo
miesz kań ców, zwłasz cza w okre sie je sien no -zi mo wym.

Oświe tle nie na uli cy Li po wej – bocz nej
w Ry ba ko wie
Na dro dze gmin nej (bocz na od ul. Li po wej) do bu do wa no
no wy punkt oświe tle nio wy. 
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Miej sco we pla ny 
za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go
Dla miej sco wo ści Ło śno, Mi ro ni ce i San toc ko
opra co wy wa ne są pla ny za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, któ re zmie rza ją do upo rząd ko -
wa nia ła du prze strzen ne go w tych so łec twach.
Na zdję ciach obok wstęp ne kon cep cje po szcze -
gól nych pla nów. 

Wyremontowano dach sali wiejskiej w Łośnie

Od 2007 ro ku bu dy nek sa li wiej skiej w Ło śnie zo stał wy łą -
czo ny z użyt ko wa nia z uwa gi na zły stan tech nicz ny kon -
struk cji da cho wej. Po bli sko 4 la tach przy stą pio no do je go
re mon tu. De cy zję w tej spra wie pod ję to po tym, jak Sto wa -
rzy sze nie Roz wo ju Wsi NO VA zo bo wią za ło się do ko nać dal -
sze go re mon tu obiek tu. Pan Emi lian Pro rok, pre zes
sto wa rzy sze nia za pew nia, że wy re mon to wa ny bu dy nek bę -
dzie sta no wił cen trum ak tyw no ści kul tu ral nej sa me go Ło śna
jak i ca łej Gmi ny Kło da wa po przez uczest nic two miesz kań -
ców w róż ne go ro dza ju wy sta wach, wer ni sa żach i spek ta -
klach te atral nych. 

W pierw szym eta pie prac wy ko na no roz biór kę ist nie ją ce -
go po kry cia z da chów ki, wzmoc nio no i wy mie nio no czę ści

be lek stro po wych oraz drew nia nych ele men tów kon struk cji
da cho wej a mu ry bu dyn ku spię to spe cjal ny mi ścią ga mi.
Na stro pie uło żo no izo la cję z weł ny mi ne ral nej oraz wy ko -
na no ruszt sta lo wy pod okła dzi ny z su chych tyn ków,
a na stry chu wy ko na no pod ło gę. Ca ła po łać da chu zo sta ła
na no wo oła co na, uło żo no ekran za bez pie cza ją cy z fo li, wy -
ko na no no we po kry cie z bla cho da chów ki w ko lo rze czer wo -
nym oraz za mon to wa no no we ryn ny i ru ry spu sto we.
Po nad to prze mu ro wa no ko mi ny, nad pro ża okien ne i pęk nię -
cia w ścia nach. Ca łość prac, któ ra w 75% zo sta ła sfi nan so -
wa na z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich wy ko na ła
fir ma BUD – MAT z Ośna Lu bu skie go. 

Grze�gorz�Za�py�tow�ski



Dnia 6 grud nia 2011 ro ku od by ło się uro czy ste otwar cie
i po świę ce nie no wo wy bu do wa ne go kom plek su Ze spo łu Szkół
w Kło da wie. W uro czy sto ściach wzię -
li udział m.in. Par la men ta rzy ści,
przed sta wi cie le Urzę du Wo je wo dy,
Urzę du Mar szał kow skie go, Ku ra to -
rium Oświa ty, Sta ro stwa Po wia to we -
go, Po li cji, Stra ży Po żar nej,
Nad le śnic twa Kło da wa, Rad ni i Soł -
ty si Gmi ny Kło da wa, przed sta wi cie le
Ra dy Ro dzi ców oraz dy rek to rzy
gmin nych pla có wek oświa to wych
a szcze gól nie ci, któ rzy na tę
chwi lę naj bar dziej cze ka li, czy li
ucznio wie.

Po sym bo licz nym prze cię ciu
wstę gi Wójt Gmi ny Kło da wa
An na Mo łod ciak prze ka za ła
na rę ce Dy rek to ra Ze spo łu
Szkół Do ro ty Żo łą dzie jew skiej
de cy zje ze zwa la ją ce na użyt ko -
wa nie wszyst kich no wo wy bu -
do wa nych obiek tów.

Roz bu do wa szko ły w Kło da wie by ła naj więk szą in we sty cją
w hi sto rii gmi ny. Po kil ku let nich sta ra niach w grud niu 2009

ro ku prze ka za no wy ko naw cy plac bu -
do wy. Z uwa gi na pa nu ją ce wa run ki
at mos fe rycz ne pierw sze pra ce roz po -
czę to do pie ro w mar cu 2010 ro ku.
Dzię ki sta ra niom fir my Skan ska – ge -
ne ral ne go wy ko naw cy ro bót, pro jek -
tan ta – fir my Vo wie Stu dio
z Sza mo tuł i współ pra cy wszyst kich
uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne go
pra ce prze bie ga ły spraw nie i bez ko li -
zyj nie.
W ra�mach�in�we�sty�cji�wy�bu�do�wa�-

no:
•�dwu�kon�dy�gna�cyj�ny�bu�dy�nek�gim�na�-
zjum�o po�wierzch�ni 1865,17�m²�w któ�-
rym�umiej�sco�wio�no�na par�te�rze 2�sa�le
wcze�snosz�kol�ne,�kuch�nię,�sto�łów�kę,�ar�-
chi�wum,�po�kój�na�uczy�ciel�ski,�ga�bi�net
dy�rek�to�ra,�se�kre�ta�riat�oraz�szat�nię�dla
uczniów; 8� ga�bi�ne�tów�dy�dak�tycz�nych
(na pię�trze);

Mikołajkowy prezent 
dla uczniów
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Nowe wnętrze świetlicy w Wojcieszycach 

Za koń czył się ko lej ny etap prac re mon to wych w bu dyn ku
świe tli cy wiej skiej w Woj cie szy cach. Pierw sze pra ce zo sta ły
roz po czę te już w 2010 ro ku. Wy la no wów czas po sadz ki oraz
wy ko na no otwo ry drzwio we w ścia nach.

W tym ro ku, w ra mach kon ty nu acji re mon tu wy mie -
nio ny zo stał sys tem ogrze wa nia (z wę glo we go na ga -
zo we). Wy re mon to wa no sa ni ta ria ty tak, aby
swo bod nie mo gły z nich ko rzy stać oso by nie peł no -
spraw ne. Zmo der ni zo wa ne zo sta ły wszyst kie in sta la cje
we wnętrz ne, w tym elek trycz na. We wszyst kich po -
miesz cze niach po ma lo wa no ścia ny i uło żo no no wą
wy kła dzi nę we wnątrz o biek to wą. Na po trze by świe tli cy
za ku pio no pod sta wo we wy po sa że nie tj.: sto ły, krze sła,
sza fy wnę ko we, szaf ki ku chen ne oraz ku chen kę czte -
ro pal ni ko wą. Wszyst kie pra ce wy ko na ła fir ma WU -
BUD z Kło da wy. Ca łość ro bót zo sta ła sfi nan so wa na
z środ ków bu dże to wych sa mo rzą du. W przy szło ści,
dzię ki sku tecz nym sta ra niom władz gmi ny, bę dzie
moż li we po zy ska nie re fun da cji czę ści po nie sio nych na -
kła dów z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich.
Do wy ko na nia po zo sta ły jesz cze pra ce na ze wnątrz
obiek tu (ocie ple nie, ele wa cja, dach), któ re prze wi dzia ne są
do wy ko na nia w ostat nim już eta pie mo der ni za cji.  Pierw szą
ofi cjal ną uro czy sto ścią w no wo wy re mon to wa nym bu dyn ku,
któ rą zor ga ni zo wał klub Se nio ra na cze le z je go pre ze sem
Sta ni sła wem Dre ge rem, był ju bi le usz 100 lat ży cia Pa na Sta -
ni sła wa Owczar ka z Woj cie szyc. Pan Owcza rek brał czyn ny

udział w bu do wie obiek tu. Je go ra dość by ła ogrom na, że
mógł do cze kać chwi li, kie dy świe tli ca po now nie bę dzie mo gła
słu żyć tu tej szym miesz kań com. Swo je pa sje bę dą tu mo gli

roz wi jać se nio rzy a tak że dzie ci uczęsz cza ją ce na co dzień
do świe tli cy wiej skiej, któ ra zo sta ła prze nie sio na z bu dyn ku
GOK -u. Sa le po słu żą tak że ja ko miej sce spo tkań Ra dy So -
łec kiej. 

Krzysz�tof�Ro�kic�ki

• peł�no�wy�mia�ro�wą�sa�lę�spor�to�wą�o wym. 24�x 44 m�z try�bu�-
na�mi�skła�da�ny�mi�dla�ok. 256�osób�wraz�z 3�ze�spo�ła�mi�szat�-
nio�wo�-sa�ni�tar�ny�mi,�sa�lą�re�ha�bi�li�ta�cyj�ną�i po�miesz�cze�nia�mi
tech�nicz�ny�mi�(w ra�mach�in�we�sty�cji�za�ku�pio�no�pod�sta�wo�-
wy�sprzęt�spor�to�wy,�któ�ry�bę�dzie�skła�do�wa�ny�w ma�ga�zyn�-
ku.�Obiekt�po�sia�da�od�dziel�ne�wej�ście�i za�ple�cze�sa�ni�tar�ne
dla�ki�bi�ców).

• łącz�nik�o po�wierzch�ni 496,68�m²�peł�nią�cy�funk�cję�au�li,
w któ�rym�zlo�ka�li�zo�wa�no�skle�pik�uczniow�ski�i po�miesz�cze�-
nie�tech�nicz�ne.

Ca ły kom pleks ogrze wa ny jest ga zem ziem nym, na to miast
cie pła wo da pod grze wa na jest dzię ki wy ko rzy sta niu in sta la cji
so lar nej. Za go spo da ro wa no te ren wo kół bu dyn ków, wy ko na -
no doj ścia, par kin gi, oświe tle nie, plac za baw oraz na sa dze -
nia zie le ni. Obiekt zo stał do sto so wa ny do po trzeb osób
nie peł no spraw nych. 

Cał ko wi ty koszt in we sty cji to bli sko 10,5 mln zł, z cze go 900
tys. zł to środ ki z Mi ni ster stwa Kul tu ry Fi zycz nej i Spor tu
(do ta cja na roz wój ba zy spor to wej Wo je wódz twa Lu bu skie -
go).

Naj więk szym po dzię ko wa niem za in we sty cję są uśmiech -
nię te bu zie wszyst kich uczniów. Te raz bę dą mie li du żo lep sze
wa run ki do na uki. Lek cje pro wa dza ne bę dą w prze stron nych
sa lach, a każ da kla sa bę dzie mia ła wła sny ga bi net. Za ję cia fi -
zycz ne bę dą od by wa ły się w no wo cze snej sa li spor to wej,
w któ rej jed no cze śnie bę dą mo gły ćwi czyć aż 3 gru py.

Roz bu do wa szko ły by ła jak naj bar dziej uza sad nio na, po -
nie waż na sze pla ców ki oświa to we cie szą się du żym za in te re -
so wa niem. In ne gmi ny bo ry ka ją się z pro ble ma mi zwią za ny mi
z ich za my ka niem ze wzglę du na zbyt ma łą licz bę uczniów.
Tyl ko w kło daw skiej szko le w ostat nim ro ku przy by ło aż 70
no wych uczniów.

Grze�gorz�Za�py�tow�ski
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Eu ro pej ski Fun dusz Roz wo ju Wsi
Pol skiej ogło sił VII edy cję kon kur su
wnio sków w ra mach pro gra mu „Ra -
zem Mo że my Wię cej”. Wnio ski bę -
dzie moż na skła dać w ter mi nie do
5 stycz nia 2012 ro ku. O przy ję ciu
wnio sku do dal szej kwa li fi ka cji de cy -
du je da ta stem pla pocz to we go.
Na re ali za cję pro jek tów w 2012 ro ku

Za rząd Fun da cji prze zna czył kwo tę 300 tys. zł. Do dat ko wo
na do fi nan so wa nie  pro jek tów współ fi nan so wa nych ze 
środ ków Fun du szu So łec kie go Fun da cja wy dzie li ła kwo tę
100 tys. zł.

W ra mach Pro gra mu mo gą być wspie ra ne pro jek ty w na -
stę pu ją cych dzie dzi nach:
1) sze ro ko po ję ta dzia łal ność kul tu ro wo -oświa to wa, obej mu -

ją ca:
• kul ty wo wa nie oraz roz wój dzie dzic twa kul tu ral no -hi sto -

rycz ne go re gio nu, w tym zwłasz cza w za kre sie za cho wa -
nia ob rzę dów, tra dy cji, gi ną cych za wo dów itp. oraz tro ski
o za byt ki kul tu ry ma te rial nej i nie ma te rial nej,

• wy rów ny wa nie szans edu ka cyj nych dzie ci i mło dzie ży
oraz za go spo da ro wa nia ich wol ne go cza su po przez
udział w za ję ciach edu ka cyj nych/kul tu ral nych,

• prze ciw dzia ła nie cy fro we mu wy klu cze niu osób do ro -
słych;

2) sze ro ko ro zu mia na dzia łal ność w za kre sie ochro ny i pro -
mo cji zdro wia, w tym zwłasz cza w za kre sie pro mo cji zdro -

we go try bu ży cia i ak tyw no ści ru cho wej, pro fi lak ty ki zdro -
wot nej, a tak że dzia łań na rzecz re ha bi li ta cji oraz opie ki
nad oso ba mi nie peł no spraw ny mi;

3) ini cja ty wy spo łecz ne na rzecz bu do wy ma łej in fra struk tu -
ry dro go wej (ścież ki ro we ro we, chod ni ki, wia ty) słu żą ce
m.in. po pra wie bez pie czeń stwa miesz kań ców.

Wiel kość gran tu (do fi nan so wa nia) w ra mach Pro gra mu nie
mo że prze kro czyć kwo ty 7,5 tys. zł. W przy pad ku re ali za cji
pro jek tu przy udzia le do dat ko wych środ ków fi nan so wych (do -
fi nan so wa nie part ne ra, środ ki fun du szu so łec kie go, do ta cja
gmi ny itp.), wnio sko wa na war tość wnio sku mo że być pod wyż -
szo na o 50%, jed nak nie wię cej, niż do kwo ty 10 tys. zł. 

W ra mach gran tów mo gą być fi nan so wa ne wy dat ki zwią za -
ne m.in. z:
– za ku pem i/lub wy ko na niem stro jów, in stru men tów mu -

zycz nych lub in nych ele men tów nie zbęd nych do re ali za cji
pro jek tów,

– two rze niem (bu do wa, ada pta cja, re mon ty) obiek tów tzw.
prze strze ni pu blicz nej (np. mi ni am fi te atry, wiej skie pla ce
spo tkań, itp.) na po trze by dzia łal no ści kul tu ral no -oświa -
to wej,

– przy sto so wa niem obiek tów do pro wa dze nia dzia łal no ści
wy ni ka ją cej z re ali zo wa nych pro jek tów (np. drob ne re -
mon ty, ada pta cje, itp.), wraz z uza sad nio nym za ku pem
wy po sa że nia w za kre sie wy ni ka ją cym bez po śred nio z tre -
ści re ali zo wa nych pro jek tów,

– wy ty cze niem i ozna ko wa niem tras/ ście żek dy dak tycz -
nych/edu ka cyj nych zwią za nych z dzie dzic twem hi sto rycz -
nym i przy rod ni czym re gio nu (np. ta bli ce in for ma cyj ne,
miej sca po sto ju i od po czyn ku, itp.).

Pod mio ty upraw nio ne do ubie ga nia się o wspar cie to:
– or ga ni za cje po za rzą do we, w tym fun da cje i sto wa rzy sze -

nia, po sia da ją ce okre ślo ną for mę praw ną, ma ją ce swo ją
sie dzi bę i pro wa dzą ce dzia łal ność na te re nach wiej skich,

– pod mio ty ko le gial ne z te re nów wiej skich, nie po sia da ją ce
okre ślo nej for my praw nej, jak: ra dy so łec kie i in ne zor ga -
ni zo wa ne gru py osób/człon ków lo kal nych spo łecz no ści.

O gran ty nie mo gą ubie gać się in dy wi du al ne oso by fi zycz ne,
spół ki pra wa han dlo we go, gmi ny oraz ich jed nost ki or ga ni za -
cyj ne. 

Re gu la min kon kur su oraz wzór wnio sku o do fi nan so wa nie
znaj du ją się na stro nie Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Wsi
Pol skiej www.efrwp.pl

Be�ata�Grze�go�lec�

VII edycja konkursu wniosków 

„Razem Możemy Więcej”

FUNDUSZE UNĲNE
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Gmi na Kło da wa przy współ pra cy z Głów nym Punk tem
In for ma cyj nym o Fun du szach Eu ro pej skich oraz kon sul -
tan ta mi LRPO i POKL 25 li sto pa da 2011r. zor ga ni zo wa ła
w miej sco wo ściach: Kło da wa, Ró żan ki i San tocz no, Mo -
bil ny Punkt In for ma cyj ny. Miesz kań cy mo gli sko rzy stać
z bez płat nych po rad do ty czą cych fun du szy eu ro pej skich
i moż li wo ściach ko rzy sta nia z pro gra mów: PO Ka pi tał
Ludz ki i PO RY BY. Naj czę ściej py ta no jak na pi sać i roz li -
czyć wnio sek o do fi nan so wa nie dzia łal no ści go spo dar czej,
ja kie mu szą speł nić kry te ria i ja kie ma ją szan se na otrzy -
ma nie wspar cia sto wa rzy sze nia dzia ła ją ce non pro fit, klu -
by spor to we czy for ma cje nie po sia da ją ce oso bo wo ści
praw nej. 

Be�ata�Grze�go�lec�

Mobilny Punkt Informacji Europejskiej w Kłodawie

Rok 2011 był okre sem wy tę żo nej pra cy w za kre sie wnio sko -
wa nia o fun du sze po mo co we. Gmi na Kło da wa zło ży ła 13
wnio sków o po zy ska nie do dat ko wych środ ków na re ali za cję in -
we sty cji gmin nych z fun du szy eu ro pej skich jak i środ ków kra -
jo wych na łącz ną kwo tę do fi nan so wa nia 1,5 mln zł, z cze go:
• 4 wnio ski w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Współ pra cy

Trans gra nicz nej Pol ska (Wo je wódz two
Lu bu skie) – Bran den bur gia 2007-2013
na kwo tę 74,6 tys. zł;

• 3 wnio ski w ra mach Pro gra mu Roz wo -
ju Ob sza rów Wiej skich 2007-2013
na kwo tę 793 tys. zł;

• 3 wnio ski w ra mach Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go RY BY na kwo tę 531 tys. zł;

• 1 wnio sek w ra mach Na ro do we go Pro -
gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal -
nych 2012-2015 na kwo tę 101 tys. zł;

• 1 wnio sek w ra mach pro gra mu
„Lubusik – Sportowe Lubuskie na lato”
na kwo tę 6 tys. zł

• 1 wnio sek na do fi nan so wa nie mo der ni za cji dróg do jaz do -
wych do grun tów rol nych ze środ ków Urzę du Mar szał -
kow skie go Wo je wódz twa Lu bu skie go.

Po nad to zło żo ne zo sta ły 2 wnio ski o płat ność za dań re ali -
zo wa nych w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich 2007-2013. Otrzy ma li śmy kwo tę 162 268,87 zł
do fi nan so wa nia in we sty cji pn. „Prze bu do wa bu dyn ku go spo -
dar cze go na izbę tra dy cji kul tu ro wych oraz bu do wa po mo stu
na rze ce San tocz na w miej sco wo ści Zdro isko” oraz kwo -

tę 72 057,00 zł na za da nie pn. „Re -
mont po kry cia da cho we go
w bu dyn ku sa li wiej skiej w miej sco -
wo ści Ło śno”. W ra mach Na ro do -
we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg
Lo kal nych 2008-2011 Wo je wo da
Lu bu ski prze ka zał kwo -
tę 681 732,40zł, co sta no wi ło 50%
do fi nan so wa nia in we sty cji pn. „Re -
mont na wierzch ni uli cy Cze re śnio -
wej z od wod nie niem jezd ni i dro gi
gmin nej nr 002120F w miej sco wo ści
Kło da wa”. W ro ku 2011 roz li czy li -
śmy tak że za da nie pn. Bu do wa ha li

spor to wej przy Ze spo le Szkół w Kło da wie. Fun dusz Roz wo -
ju Kul tu ry Fi zycz nej prze ka zał na tę in we sty cję do fi nan so wa -
nie w kwo cie 900 tys. zł. 

Be�ata�Grze�go�lec�

Wnioskujemy o dodatkowe środki finansowe 
na realizację zadań gminnych
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Gmi na Kło da wa od wie lu lat współ pra cu je z Po wia to wym
Urzę dem Pra cy w Go rzo wie Wlkp. w za kre sie ak ty wi za cji za -
wo do wej jej miesz kań ców.

W obec nym ro ku w ra mach po ro zu mie nia z PUP Urząd
Gmi ny za trud nił 25 osób, w tym 6 osób do wy ko na nia prac
pu blicz nych w peł nym wy mia rze go dzin oraz 19 pra cow ni -
ków spo łecz nie uży tecz nych, któ rzy pra cu ją 10 go dzin ty go -
dnio wo na te re nie gmi ny pod nad zo rem soł ty sów
po szcze gól nych miej sco wo ści. Pra ce te przy no szą obo pól ne
ko rzy ści za rów no dla gmi ny, jak rów nież sa mych uczest ni -
ków, gdyż ak ty wi zu ją oso by za re je stro wa ne w PUP po sia da -
ją ce sta tus bez ro bot ne go bę dą ce jed no cze śnie za gro żo ne
wy klu cze niem spo łecz nym. Ko lej nym po zy tyw nym aspek tem
współ pra cy jest po pra wa sta tu su ma te rial ne go osób bez ro -
bot nych, a tak że dba łość o wy gląd i atrak cyj ność pręż nie roz -
wi ja ją cej się gmi ny. 

Jed no cze śnie Gmi na Kło da wa od wrze śnia br. współ pra -
cu je z Za kła dem Kar nym w Go rzo wie Wlkp. Współ pra ca roz -
po czę ła się w mo men cie za po trze bo wa nia osób do po mo cy
w usu wa niu skut ków na wał ni cy, któ ra prze szła przez gmi nę
pu sto sząc za so by rol ne miesz kań ców, ich do mo stwa, czy też
po wa la jąc drze wa po zo sta ją ce w ob rę bie ulic, któ ry mi po ru -
sza ją się miesz kań cy. 

Dzię ki pra cow ni kom spo łecz nie uży tecz nym, jak też więź -
niom prze pro wa dzo no ko rek tę przy droż nych krze wów, po -
pra wia jąc tym sa mym bez pie czeń stwo użyt kow ni ków dróg,
upo rząd ko wa no gmin ne pla ce oraz skwe ry i pod nie sio no wa -
lo ry es te tycz ne gmi ny po przez na sa dze nie ro ślin ra ba to wych. 

Anna�Słobodzian

Aktywizacja bezrobotnych

W se zo nie zi mo wym 2011-2012 Za kład Ko mu nal ny bę dzie
utrzy my wał oprócz dróg gmin nych tak że dro gi po wia to we
w na szej gmi nie. To głów nie dro ga mi po wia to wy mi do jeż dża -
my do wszyst kich miej sco wo ści Gmi ny Kło da wa. Po łą cze nie
od śnie ża nia dróg gmin nych z po wia to wy mi po zwo li nam le -
piej utrzy mać prze jezd ność dróg. Za kład Ko mu nal ny Gmi ny
Kło da wa dys po nu je wy star cza ją cy mi za so ba mi sprzę to wy mi
do re ali za cji za dań zi mo wych.

W grud niu po zy ska no w for mie le asin gu ope ra cyj ne go no wy
cią gnik Ze tor Pro xi ma 90 z płu giem o sze ro ko ści 2,7 m, co po -
zwo li uzy skać od śnie żo ną dro gę o sze ro ko ści po nad 5m. Po sia -
da my jesz cze je den cią gnik z na pę dem na czte ry osie, mar ki

Pro nar MTZ 82 A wraz z płu giem, ko par ko -ła do war kę z płu -
giem, oraz dwa roz rzut ni ki do pia sku z so lą. Oprócz te go po -
sia da my dwa sa mo cho dy do staw cze, w tym je den wy wrot ka
do ręcz ne go po sy py wa nia miejsc nie bez piecz nych oraz uzu -
peł nia nia pia sku w po jem ni kach na przy stan kach. Po sia da my
wy star cza ją cy za pas so li oraz pia sku. W przy pad ku wy stą pie -
nia eks tre mal nych opa dów śnie gu, po sia da my uzgod nie nia
z kil ko ma pod wy ko naw ca mi z te re nu na szej gmi ny, któ rzy
na na sze zle ce nie wspo mo gą od śnie ża nie dróg gmin nych i po -
wia to wych cięż kim sprzę tem. Po wy stą pie niu opa dów śnie gu
lub wy stą pie niu znacz nej śli sko ści dróg przy stą pi my do pra cy
w go dzi nach wcze sno -ran nych, tj. od go dzi ny 5 ra no, tak że
w świę ta, tak jak to mia ło miej sce w ze szłym ro ku. Chciał bym
wspo mnieć, że dro gi gmin ne i po wia to we są dro ga -
mi V i VI stan dar du utrzy ma nia dróg, czy li do pusz cza się kilk -
na stu go dzin ne prze rwy w ko mu ni ka cji, utrud nie nia w ru chu,
wy stą pie nie śli sko ści. Wszyst kim ko rzy sta ją cym z dróg w na -
szej gmi nie, ży czę śred niej i nie za dłu giej zi my, w któ rej prze -
trwa niu po mo gą pra cow ni cy urzę du oraz za kła du
ko mu nal ne go. Ja�cek�Za�to�ka

Akcja zima 2011/2012

TELEFONY DO KOORDYNATORÓW
• Jacek Zatoka – 95 7311 530 (kom. 784-963-306)
• Andrzej Kwiatkowski – 95 7216  666 lub 669 

(kom. 501-465-924)
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Wszystko o stypendiach
Po moc ma te rial na jest udzie la na uczniom w ce lu zmniej sze nia róż nic w do stę pie do edu -
ka cji, umoż li wie nia po ko ny wa nia ba rier do stę pu do edu ka cji wy ni ka ją cych z trud nej sy -
tu acji ma te rial nej ucznia, a tak że wspie ra nia edu ka cji uczniów zdol nych. 

Po�moc�ma�te�rial�na�przy�słu�gu�je:�
1. uczniom szkół pu blicz nych i nie pu blicz nych o upraw nie niach

szkół pu blicz nych dla mło dzie ży i dla do ro słych oraz słu cha -
czom pu blicz nych ko le giów na uczy ciel skich, na uczy ciel skich
ko le giów ję zy ków ob cych i ko le giów pra cow ni ków służb spo -
łecz nych – do cza su ukoń cze nia kształ ce nia, nie dłu żej jed -
nak niż do ukoń cze nia 24 ro ku ży cia, 

2. wy cho wan kom pu blicz nych i nie pu blicz nych ośrod ków
umoż li wia ją cych dzie ciom i mło dzie ży, o któ rych mo wa
w art. 16 ust. 7, a tak że dzie ciom i mło dzie ży upo śle dzo nym
umy sło wo ze sprzę żo ny mi nie peł no spraw no ścia mi re ali za cję
od po wied nio obo wiąz ku szkol ne go i obo wiąz ku na -
uki – do cza su ukoń cze nia re ali za cji obo wiąz ku na uki. 

3. uczniom szkół nie pu blicz nych nie po sia da ją cych upraw nień
szkół pu blicz nych dla mło dzie ży i dla do ro słych – do cza su
ukoń cze nia re ali za cji obo wiąz ku na uki, 

4. słu cha czom nie pu blicz nych ko le giów na uczy ciel skich i na -
uczy ciel skich ko le giów ję zy ków ob cych – do cza su ukoń cze -
nia kształ ce nia, nie dłu żej jed nak niż do ukoń cze nia 24 ro ku
ży cia. 

STY�PEN�DIUM�SZKOL�NE mo że otrzy mać uczeń znaj du ją cy
się w trud nej sy tu acji ma te rial nej, wy ni ka ją cej z ni skich do cho -
dów na oso bę w ro dzi nie usta lo nych na za sa dach okre ślo nych
w art. 8 ust. 3-13 usta wy z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo -
łecz nej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź niej szy mi zmia na mi),
w szcze gól no ści, gdy w ro dzi nie tej wy stę pu je: bez ro bo cie, nie -
peł no spraw ność, cięż ka lub dłu go trwa ła cho ro ba, wie lo dziet -
ność, brak umie jęt no ści wy peł nia nia funk cji opie kuń czo -
-wy cho waw czych, al ko ho lizm lub nar ko ma nia, a tak że, gdy ro -
dzi na jest nie peł na lub wy stą pi ło zda rze nie lo so we.

Obec nie mie sięcz ny do chód na oso bę w ro dzi nie nie mo że
prze kra czać kwo ty 351 zł. 
ZA�SI�ŁEK�SZKOL�NYmo że być przy zna ny ucznio wi znaj du ją -
ce mu się przej ścio wo w trud nej sy tu acji ma te rial nej z po wo du
zda rze nia lo so we go. Jest to jed no ra zo wa po moc fi nan so wa.
O za si łek szkol ny moż na ubie gać się w ter mi nie nie dłuż szym
niż dwa mie sią ce od wy stą pie nia zda rze nia uza sad nia ją ce go
przy zna nie te go za sił ku. 

Sty pen dium szkol ne jest przy zna wa ne na okres nie dłuż szy
niż od wrze śnia do czerw ca w da nym ro ku szkol nym, a w przy -
pad ku słu cha czy ko le giów na uczy ciel skich, na uczy ciel skich ko -
le giów ję zy ków ob cych i ko le giów pra cow ni ków służb
spo łecz nych – na okres nie dłuż szy niż od paź dzier ni ka
do czerw ca w da nym ro ku szkol nym.

Na rok szkol ny 2011/2012 o przy zna nie sty pen dium szkol ne -
go wy stą pi ło 43 wnio sko daw ców na łącz ną licz bę uczniów 85. 

Ko mi sja Sty pen dial na roz pa trzy ła wnio ski i przy zna ła sty pen -
dium szkol ne 41 wnio sko daw com dla 77 uczniów, na to miast
w przy pad ku 2 wnio sko daw ców dla 8 uczniów – przy zna ła de -
cy zje od mow ne ze wzglę du na prze kro cze nie kry te rium do cho -
do we go. 

Zna jąc wy so kość do ta cji ce lo wej Ko mi sja Sty pen dial na pod -
ję ła de cy zję o przy zna niu sty pen dium szkol ne go w kwo -
cie 180,00 zł. mie sięcz nie dla jed ne go ucznia. Wy so kość za sił ku
szkol ne go usta lo no na kwo tę 400,00 zł ja ko jed no ra zo wą wy -
pła tę dla jed ne go ucznia.

Wy pła ta w for mie re fun da cji kosz tów po nie sio nych na wy dat -
ki zwią za ne z na uką, na stą pi w dwóch tran szach do koń ca 2011
ro ku.

Spo�rzą�dzi�ła:�An�na�Miel�nik

Po nowe umiejętności…..
Z ta kim prze sła niem Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej

w Kło da wie przy stą pił w 2011r. do re ali za cji pro jek tu sys te -
mo we go fi nan so wa ne go z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go: „Wspar cie dzia łań na rzecz ak tyw nej in te gra cji”.

Jest to ko lej ne dzia ła nie, któ re go OPS się po dej mu je, ale
pierw sze w tak od mien nej od po przed nich for mu le, bo skie -
ro wa ne w sze ro ko po ję tym aspek cie na kształ to wa nie, roz wi -
ja nie i wzmac nia nie u osób uczest ni czą cych umie jęt no ści
pro spo łecz nych. Tym ra zem uczest ni cy pro jek tu nie uczą się
gdzieś po za gmi ną ukła da nia kwia tów czy ob słu gi wóz ków
wi dło wych, lecz wspól nie się spo ty ka ją kil ka ra zy w mie sią cu
w Sa li Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Kło da wie, gdzie uczest -
ni czą w za pla no wa nych za ję ciach pro wa dzo nych przez pro -
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fe sjo na li stów. Pro jekt ten w swo im koń co wym efek cie ma
przede wszyst kim przy go to wać uczest ni ków do po wro tu
na ry nek pra cy, wzmoc nić ich mo ty wa cję, zwięk szyć kom pe -
ten cje w za kre sie umie jęt no ści opie kuń czo -wy cho waw czych
wo bec dzie ci, przy wró cić wła ści we re la cje w ro dzi nach. 

Nie ła twe to za da nie przed gru pą, ale też i re ali za to ra mi za -
mie rzeń, by ło wie le obaw, przy go to wań, prze my śleń. Już te -
raz jed nak wi dać, że to wspa nia ły po mysł. Uczest ni cy są
zdy scy pli no wa ni i od po wie dzial nie trak tu ją swo je zo bo wią za -
nia. Do ce lo wo w okre sie 2 lat (2011 – 2013) wspar ciem zo -
sta ną ob ję te 54 oso by po cho dzą ce ze śro do wisk
dys funk cyj nych, ko rzy sta ją cych z po mo cy spo łecz nej, w któ -
rych wy stę pu ją pro ble my: bez ro bo cie, nie peł no spraw ność,
uza leż nie nia, bez rad ność w spra wach opie kuń czo -wy cho -
waw czych, brak umie jęt no ści w pro wa dze niu go spo dar stwa
do mo we go. Obec nie w za ję ciach uczest ni czy 13 osób wcze -
śniej wy ty po wa nych zgod nie z wy mo ga mi me ry to rycz ny mi
pro jek tu. 

Od 27 lip ca 2011r. pod okiem pro fe sjo na li stów z za an ga -
żo wa niem uczest ni czą w za pla no wa nych za ję ciach. Uczą się
wspól nie z do rad cą za wo do wym nie zbęd nych umie jęt no ści
ko mu ni ka cji in ter per so nal nej, au to pre zen ta cji, pi sa nia li stu
mo ty wa cyj ne go, po zna ją nie ła twe dziś wy ma ga nia ryn ku pra -
cy, oce nia ją wła sne pre dys po zy cje oraz pre fe ren cje za wo do -
we. Z po mo cą psy cho lo ga każ dy z uczest ni ków ma szan sę
uczest ni cze nia w tre nin gu in ter per so nal nym, dzię ki cze mu
mo gą po zna wać sa mych sie bie, od kry wać swo je sła be i moc -
ne stro ny, uczą się au to re flek sji i wła snych prze my śleń. W ten
spo sób po zna ją nie zna ne im do tąd sfe ry wła snej oso bo wo ści,
uczą się aser tyw no ści, ro zu mie nia zna cze nia te go dla wie lu
ta jem ni cze go okre śle nia o tak istot nym zna cze niu dla funk -
cjo no wa nia w śro do wi sku spo łecz nym i ro dzin nym. 

Szcze gól ne zna cze nie w re ali zo wa nym pro jek cie ma ją spo -
tka nia w Szko le Ro dzi ców. Więk szość uczest ni ków to mło de
mat ki, któ re z tru dem ra dzą so bie z obo wiąz ka mi wy cho waw -
czy mi wo bec dzie ci. W tym mo du le spo tkań oso by pro wa -

dzą ce dba ją wy jąt ko wo o sku tecz ne uświa da mia nie uczest ni -
kom zna cze nia sto so wa nia wła ści wych me tod wy cho waw -
czych, zmie rza ją cych do za pew nie nia dzie ciom jak
naj więk sze go po czu cia bez pie czeń stwa, mi ło ści, za spo ka ja -
nia po trzeb emo cjo nal nych. To prze cież jest znacz nie bar dziej
waż ne ani że li pięk ne ubra nia czy za baw ki. 

Jed no ze spo tkań uczest ni ków prze ro dzi ło się w dzień me -
ta mor fo zy  – czy wi ście po zy tyw nej, na sze pa nie prze szły nie -
sa mo wi tą prze mia nę wi zu al ną, któ ra za sko czy ła na wet je
sa me. W kil ka go dzin z no wy mi fry zu ra mi, dys kret nym ma -
ki ja żem i z sze ro kim uśmie chem pre zen to wa ły nie sa mo wi tą
ra dość i bar dzo pod wyż szo ny po ziom po czu cia wła snej war -
to ści. Nie da się ukryć, że od te go dnia na ko lej ne spo tka nia
przy cho dzą z no wym wi ze run kiem.

Re per tu ar za jęć jest na praw dę bar dzo wszech stron ny i do -
brze wpi su je się w po trze by gru py, któ ra w sto sun ko wo krót -
kim cza sie świet nie się zin te gro wa ła. Ogrom na w tym za słu ga
pra cu ją cych z uczest ni ka mi nie zwy kle kre atyw nych spe cja li -
stów i ko or dy na to rów pro jek tu, któ rzy do kła da ją wszel kich
sta rań, aby wspól na pra ca by ła też do brym i przy dat nym
w ży ciu do świad cze niem.

By ły spo tka nia w ple ne rze, wspól ne ro dzin ne za ba wy, gril -
lo wa nie, kon kur sy. Był pra co wi ty dzień twór czej dzia łal no ści,
któ ry ujaw nił nie je den ta lent przy wy ko ny wa niu świą tecz nych
ozdób i stro ików. Wkrót ce spo tka nie Wi gi lĳ ne, dzie le nie się
opłat kiem przy sto le z tra dy cyj ny mi po tra wa mi przy go to wa -
ny mi przez uczest ni ków. Bę dą ży cze nia, no wa ra dość
w oczach i na dzie ja, że w nad cho dzą cym ro ku przy da dzą się
no we umie jęt no ści. 

„I że by tak za wsze by ło,
i do brze się nam ra zem ży ło,
bądź my dla sie bie mi li 
w każ dym dniu i każ dej chwi li.
Cho in ka, cho in ka …”

Z naj�lep�szy�mi�ży�cze�nia�mi�
pra�cow�ni�cy�GOPS�Kło�da�wa
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Wszyst kie jed nost ki ochot ni czych stra ży po żar nych z te re nu
gmi ny bar dzo ak tyw nie roz po czę ły mi ja ją cy rok. 

Stra ża cy ochot ni cy po ma ga li są sied nim gmi nom usu wać
skut ki po wo dzi, umac nia li wa ły prze ciw po wo dzio we, za bez pie -
cza li i ra to wa li miesz kań ców za la nych te re nów.

Przez okres let ni jed nost ki czę sto wy jeż dża ły do po ża rów
i in nych nie bez piecz nych zda rzeń. Po raz ko lej ni na si stra ża cy
wy ka za li swo ją wiel ką od wa gę i bez in te re sow -
ność po ma ga jąc w usu wa niu skut ków hu ra ga -
nu, któ ry prze szedł przez te ren gmi ny w no cy
z 11 na 12 wrze śnia. Usu wa li po ła ma ne drze wa
z dróg, za bez pie cza li ze rwa ne da chy bu dyn ków,
po ma ga li służ bom ener ge tycz nym w do tar ciu
do znisz czo nych li nii ener ge tycz nych. W wy ni -
ku hu ra ga nu naj bar dziej ucier pia ły miej sco wo -
ści: San toc ko, Mi ro ni ce, Za mok sze, Kło da wa,
Ło śno i Ry ba ko wo. Dzię ki na tych mia sto wej in -
ter wen cji Pa ni Wójt, któ ra jesz cze w trak cie hu -
ra ga nu uru cho mi ła Gmin ny Ze spół
Za rzą dza nia Kry zy so we go, uda ło się po zy skać
do dat ko wy sprzęt od Wo je wo dy Lu bu skie go (3
pi ły mo to ro we, w tym jed ną z dłu gą pro wad ni -
cą, fo lię do za bez pie cza nia ze rwa nych po ła ci
da chów, ło pa ty, tacz ki).

Do dat ko wo w ra mach środ ków bu dże to -
wych, prze zna czo nych na po trze by za rzą dza -
nia kry zy so we go, za ku pio ny zo stał na stę pu ją cy
sprzęt: pi ła mo to ro wa, agre gat prą do twór czy,
sprzęt pod ręcz ny i kwa ter mi strzow ski, ubra nia
ro bo cze.

Je sie nią do dwóch groź nych po ża rów do szło
w San toc ku. Spło nę ły bu dyn ki go spo dar cze
i ga raż. Stra ża kom uda ło się nie do pu ścić
do prze nie sie nia się ognia na po bli skie do my
miesz kal ne. W grud niu w Ry ba ko wie do szło
do po ża ru dom ku let ni sko we go. Po li cja po dej -
rze wa pod pa le nie.

Z ini cja ty wy miesz kań ca Kło da wy Mi ro sła -
wa Je sioł kie wi cza Z -cy Dy rek to ra Wo je wódz -
kie go In spek to ra tu Trans por tu Dro go we go
w Go rzo wie Wlkp. po zy ska no z ITD na po trze -
by OSP Kło da wa sa mo chód oso bo wo -te re no -
wy. Bę dzie on słu żył do li kwi da cji skut ków
lo kal nych zda rzeń np. usu wa nia gniazd szer sze ni. Stra ża cy
z OSP Ło śno i OSP Ry ba ko wo ukoń czy li szko le nie dla stra ża -
ków ra tow ni ków w Ośrod ku Szko le nia Ko men dy Wo je wódz kiej
PSP w Świe bo dzi nie. OSP San toc ko ze środ ków wła snych za -
ku pi ło sa mo chód oso bo wo -to wa ro wy. Stra ża cy wy re mon to wa li
i przy sto so wa li go do wy ma gań po żar ni czych.

W mi ja ją cym ro ku na stą pi ły zmia ny w za rzą dzie gmin nym
ZOSP RP. Wy bra no no we wła dze. Pre ze sem Za rzą du Gmin -
ne go zo sta ła An na Mo łod ciak, wi ce pre ze sa mi Jó zef Krucz kow -
ski oraz Grze gorz Sta cho wiak. Na po cząt ku przy szłe go ro ku
od bę dzie się Wal ny Zjazd Po wia to wy ZOSP. Na si de le ga ci bę -
dą wy bie ra ni do władz po wia to wych i wo je wódz kich.

W tym ro ku jed nost ka OSP Ło śno ob cho dzi ła 60-le cie po -
wsta nia. Uświet nie niem tej rocz ni cy by ły pol sko -nie miec kie za -
wo dy spor to wo -po żar ni cze, pod czas któ rych jed nost ki mo gły
wy ka zać swo je umie jęt no ści. W kon ku ren cjach spraw no ścio -
wych wzię li udział tak że stra ża cy z part ner skiej gmi ny Se elow -
-Land. Za za an ga żo wa nie i spor to wą ry wa li za cję ode bra li z rąk
Wój ta Gmi ny An ny Mo łod ciak oraz Prze wod ni czą ce go Ra dy

Gmi ny An drze ja Le ga na pa miąt ko we sta tu et ki oraz na gro dy.
Gmi nę Kło da wa oraz Po wiat Go rzow ski na za wo dach wo -

je wódz kich re pre zen to wa ło OSP San toc ko. Jed nost ka ta zdo -
by ła II miej sce. Ma lu chy z OSP Ry ba ko wo da ły tam świet ny
po kaz swo ich umie jęt no ści. Bę dą god ny mi na stęp ca mi swo ich
star szych ko le gów.

W tym ro ku oprócz chwil ra do snych by ły chwi le smut ne.
Z na szych sze re gów ode szli za słu że ni stra ża cy: bu dow ni czy re -
mi zy w Kło da wie Alek san der Pro ko po wicz, wie lo let ni dzia ła -
cze Ry szard Zmó rzyń ski (z OSP Ró żan ki) oraz Ka zi mierz
Ja ku bow ski (z OSP Kło da wa).

Druh�na�Bo�że�na�Po�po�wska�

Na straży bezpieczeństwa
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W sierp niu 2010r. pod in spek tor Ja ro sław Pa ster ski zo stał Ko -
men dan tem Miej skim Po li cji w Go rzo wie Wlkp. W struk tu rze
pod le głej mu ko men dy znaj du ją się 4 ko mi sa ria ty, w tym dwa
w Go rzo wie Wlkp. oraz dwa po zo sta łe w Wit ni cy i Ko strzy nie
n/Od rą. Ob słu gu ją one mia sto Go rzów Wlkp., a tak że wszyst -
kie gmi ny ościen ne, w tym Kło da wę. 

Pod in spek tor Pa ster ski w po li cji peł ni służ bę od 1996 r.
Przed ob ję ciem sta no wi ska ko men dan ta pra co wał w wy dzia le
kry mi nal nym Ko men dy Wo je wódz kiej. Ja ko głów ny cel sta wia
so bie współ pra cę z sa mo rzą da mi, szcze gól nie z gmi na mi.

W od po wie dzi na po trze by miesz kań ców pla no wa ne są
wspól ne dzia ła nia pro fi lak tycz ne skie ro wa ne do mło dzie ży,
zmie rza ją ce do po pra wy świa do mo ści zwią za nej z za gro że -
nia mi, ja kie nio są za so bą wszel kie uza leż nie nia. 

W trak cie wi zy ty w urzę dzie omó wio na zo sta ła spra wa
ini cja ty wy miesz kań ców w za kre sie mon ta żu i współ fi nan so -
wa nia mo ni to rin gu na osie dlach. Ta kie dzia ła nie wpły nie
na ogra ni cze nie prze stęp czo ści i szyb sze uję cie spraw ców
prze stępstw i wy kor czeń. 

Re�dak�cja

Od 1 paź dzier ni ka te go ro ku Pa ni Ko mi sarz Ma ria Paw lak
peł ni funk cję Ko men dan ta II Ko mi sa ria tu Po li cji KMP w Go -
rzo wie Wlkp. Jest bez po śred nim zwierzch ni kiem na szych dziel -
ni co wych. Na tym sta no wi sku za stą pi ła ko mi sa rza Da riu sza
Naj dek. Dla na szych miesz kań ców oso ba zna ną i lu bia ną był
nie ży ją cy już z -ca ko men dan ta Pan Krzysz tof Ka miń ski. 

Pa ni ko mi sarz Paw lak w po li cji pra cu je od 1998 r. Ostat nie 5
lat pra co wa ła w ko mi sa ria cie w Ko strzy nie n/O, wcze śniej słu -
ży ła w wy dzia le do cho dze nio wo -śled czym w KMP w Go rzo -
wie Wlkp. Na co dzień Pa ni Ko men dant jest miesz kan ką
Go rzo wa Wlkp. Ma dwie cór ki. 

Kło daw skim Wie ściom po wie dzia ła: „Jest mi bar dzo mi ło, że
przy szło mi dbać o bez pie czeń stwo miesz kań ców tej gmi ny”.

Gra tu lu je my awan su i ży czy my suk ce sów! 
Re�dak�cja

Kobieta Komendantem II Komisariatu Policji

Z ża lem po że gna li śmy Pa nią Cze sła wę Ma -
cie jew ską, wie lo let nią soł tys Mi ro nic, któ ra
ode szła od nas dnia 26.10.2011 r. Nie zmier nie
trud no jest wy ra zić smu tek, ja ki po zo sta wia
po so bie odej ście Pa ni Cze sła wy. By ła ona nie
tyl ko miesz kan ką na szej gmi ny, ale na szą są -
siad ką, ko le żan ką ini cja tor ką wie lu lo kalnych
ini cja tyw, a przede wszyst kim wspa nia łym czło -
wie kiem o do brym ser cu, otwar tym na lu dzi
i ich pro ble my. Ja ko wie lo let ni soł tys Mi ro nic
wie lo krot nie udo wad nia ła, że spra wy miesz -
kań ców nie są jej obo jęt ne. Po moc in nym za -
wsze sta wia ła na pierw szym miej scu. By ła

lu bia na i sza no wa na. Miesz kań cy wsi za pew -
ne za pa mię ta ją ją ja ko ko bie tę o wiel kim ser -
cu, po god ną, uśmiech nię tą, ale tak że
wy trwa łą i zde ter mi no wa ną. Oso by, z któ ry -
mi współ pra co wa ła, ja ko oso bę nie zwy kle
od da ną swo im obo wiąz kom, uczci wą i lo jal -
ną. Pa ni Cze sła wa zo sta wia ła nie tyl ko bli -
skich, ale nas wszyst kich. W imie niu władz
na szej gmi ny, a tak że wszyst kich miesz kań -
ców, zwłasz cza Mi ro nic i Za mok sza, dzię ku -
je my jej za la ta soł ty so wa nia i pra cy na rzecz
na szej spo łecz no ści. 

Piotr�Cza�pliń�ski

„Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą...”
(Ks.Twardowski)

Komendant Miejski Policji
stawia na współpracę z gminami
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Pod tym ha słem 13 paź dzier ni ka 2011 r. w Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry w Woj cie szy cach, od by ły się uro czy sto ści
zwią za ne z Ty go dniem Se nio ra. Ich wy jąt ko wość i nie po wta -
rzal ny kli mat uświet ni ły set ne uro dzi ny miesz kań ca Woj cie -
szyc – Pa na Sta ni sła wa Owczar ka. To nie zwy kły ju bi le usz.
Pa dło wie le cie płych słów, szcze gól nie ze stro ny za pro szo -
nych go ści, wśród któ rych by li: wójt gmi ny An na Mo łod ciak,
wo je wo da Jan Świ re po, sta ro sta Jó zef Krucz kow ski, prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny An drzej Le gan, peł no moc -
nik sta ro sty ds. osób nie peł no spraw nych Ire na
Szlem po, przed sta wi cie le klu bów se nio ra z Wy so kiej
oraz po my sło daw ca utwo rze nia w na szej gmi nie klu -
bów se nio ra – Ar le ta Ma dej.

Go spo da rzem uro czy sto ści był prze wod ni czą cy
Za rzą du Gmin nych Klu bów Se nio ra, Sta ni sław Dre -
ger, któ ry wraz z dy rek to rem GOK -u, Ja ro sła wem Pi -
ku łą, po pro wa dzi li ten uro czy sty wie czór.

Uwa ga go ści i wszyst kich obec nych skie ro wa na by -
ła na stu let nie go bo ha te ra wie czo ru, jed nak że spo tka -
nie by ło świę tem wszyst kich se nio rów z na szej gmi ny.
Ich do świad cze nia, prze ży cia, wkład w roz wój gmi ny,
sta no wią pod wa li nę dla jej cha rak te ru i osią gnięć.
Szcze gól nie uho no ro wa no oso by, któ re ukoń czy ły 80
i 90 lat. Wrę czo no im oko licz no ścio we sta tu et ki i kwia ty,
a gra tu la cjom i ży cze niom nie by ło koń ca:

„Dzi siaj Wa sze świę to Se nio rzy ko cha ni
My, dzie ci bro da te, ży cze nia skła da my
Niech Wam sprzy ja szczę ście, niech Wam zdro wie słu ży
I ciesz cie się ży ciem sto lat al bo dłu żej
I niech Was nie bo lą bio dra i ko la na
By ście mo gli tań czyć do bia łe go ra na”.

Po czę ści ofi cjal nej na sa lę wje chał roz świe tlo ny tort, od -
śpie wa no ju bi la to wi 200 lat w zdro wiu i ra do ści, po czym
na sce nie po ja wi ła się wy jąt ko wa wo ka list ka – Pa ni Ma rze na
Śron. Przy akom pa nia men cie akor de oni sty od był się jej re ci -

tal pio sen ki fran cu skiej, któ ry za chwy cił wszyst kich obec nych
i do dał spek ta ku lar ne go cha rak te ru te mu wie czo ro wi.

Nie za bra kło oczy wi ście na sze go lo kal ne go ze spo łu, któ -
rym by ła Ka ska da z San tocz na, jej re per tu ar jest szcze gól nie
bli ski miesz kań com na szej gmi ny.

Na strój ra do snej uro czy sto ści udzie lił się wszyst kim, któ -
rzy w tym dniu świę to wa li. Nie da się ukryć, że wy strój sa li,
oświe tle nie, pięk nie na kry cie sto łów w spo sób wy jąt ko wy

wpły nę ły na at mos fe rę te go wie czo ru. Nie za stą pio ne pa nie
se nior ki z Woj cie szyc przy go to wa ły mnó stwo sma ko wi tych
po traw, by ło cia sto i owo ce, zim ne i cie płe na po je. Przy sto -
łach to czy ły się dłu gie roz mo wy, wspo mnie nia, do póź nych
go dzin opo wia da no za baw ne aneg do ty.

Dzień Se nio ra to świę to mą dro ści i do świad cze nia. Na ca -
łym świe cie oso by star sze z nie sa mo wi tą ener gią an ga żu ją się
w roz ma ite dzia ła nia i chęt nie uczest ni czą w im pre zach i róż -
nych for mach ak tyw no ści. Ten dzień jest też oka zją, aby
oprócz za ba wy w gro nie przy ja ciół, po dzię ko wać tym wszyst -
kim lu dziom i in sty tu cjom, któ re wspie ra ją i uła twia ją ży cie
oso bom star szym, by trwa ło ono 100 lat i du uuuuuuużo wię -
cej. A sko ro tak się ży je w Woj cie szy cach – mo że war to czę -
ściej tu by wać... 

Ma�ria�Bał�dych

„U nas żyje się 100 lat i duuuuuużo więcej!” 

Wła dy sła wa Ba nak jest naj star szą miesz kan ką Zdro iska. Ra zem z mę żem Ja nem za -
miesz ka li we wsi nie dłu go po za koń cze niu woj ny. W Zdro isku uro dzi ły się im dwie cór ki.

Pa ni Wła dy sła wa w li sto pa dzie roz po czę ła dzie więć dzie sią ty dru gi rok ży cia. Jest
oso bą nie zwy kle po god ną, a za naj waż niej szą de wi zę ży cio wą uzna je po moc dru gie -
mu czło wie ko wi.- Ma ma in nym od da ła by ostat ni grosz - mó wi o niej cór ka Ha li na -
Za wsze by ła oso bą uczyn ną i cięż ko pra co wa ła. Przez ca łe ży cie du żo śpie wa ła, jesz -
cze dzi siaj pa mię ta wie le ulu bio nych pio se nek, np. „Wo jen ko, wo jen ko”, „Ha lin ka,
mo ro wa dziew czyn ka”. Przez 91 lat tyl ko raz by ła w szpi ta lu. Jest zdro wa, tyl ko pa -
mięć już nie ta. Bar dzo cie szy ła się, gdy w dniu 90-tych uro dzin od wie dzi ła ją pa ni
wójt An na Mo łod ciak i in ni go ście. Bo cho ciaż lu bi spo kój, za wsze cze ka na od wie -
dzi ny i wszyst kich ser decz nie przyj mu je.

Co do ra dzi ła by in nym? Być ak tyw nym, uśmiech nię tym i przy ja znym dla lu dzi, bo
do bro za wsze do nas wra ca.

Grażyna�Kaźmierczak

Nie robić krzywdy innym, czyli sposób na długie życie…

fot. Danuta Cieśla
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Wieczór pieśni
patriotycznej w Kłodawie

11-go li sto pa da w Kło da wie, wzo rem lat ubie głych uro czy ście ob cho -
dzo no rocz ni cę od zy ska nia nie pod le gło ści przez Pol skę. Uro czy stość roz -
po czę ła się Mszą Świę tą w Kło da wie, ce le bro wa ną przez ks. Pro bosz cza
Ta de usza Sta chu rę. W na bo żeń stwie uczest ni czy li człon ko wie Ra dy So -
łec kiej Kło da wy, przed sta wi cie le władz, kom ba tan ci i miesz kań cy gmi ny.
Opra wę mszy przy go to wał ze spół „Kło da wian ki”. Sztan dar Gmin ne go
Ko ła Kom ba tan tów RP BWP oraz Za rzą du Gmin ne go ZOSP RP zo stał
wnie sio ny przez stra ża ków z OSP Kło da wa.

Dal sza część ob cho dów Świę ta Nie pod le gło ści roz po czę ła się o go dzi -
nie 16.00 w sa li wiej skiej w Kło da wie. Już po raz szó sty w ra mach ob cho -
dów Świę ta Nie pod le gło ści od był się Wie czór Pie śni Pa trio tycz nej.
Pa tro nat nad uro czy sto ścią peł ni od wie lu lat Wójt Gmi ny An na Mo łod -
ciak. Ho no ro wy mi go ść mi by li Pre zes Ko ła Kom ba tan tów Piotr Ba ra basz
wraz z człon ka mi ko ła. Te go rocz ne ob cho dy po świę co ne by ły rocz ni cy
„So li dar no ści”. Pod kre śla no w nich ogrom ne zna cze nie pa trio ty zmu oraz

szcze gól nie dzię ko wa no za słu żo -
nym we te ra nom. Soł tys przy po -
mi nał o na ro dze niu „So li dar no ś-
ci” i jej klu czo wej ro li w kształ to -
wa niu de mo kra tycz nej Pol ski.
Przy po mi na no rów nież o pa trio -
tycz nym obo wiąz ku wie sza nia
fla gi. Ca łą uro czy stość uświet ni -
ły wy stę py przed szko la ków z Kło -
da wy, mło dzie ży z Ze spo łu Szkół
w Kło da wie oraz ze spo łów lu do -
wych i wo kal no -mu zycz nych: Ró -
ży Kwiat, Brze zin ki, Bu ko wi na,
Ka ska da i Kło da wian ki. Mię dzy
wy stę pa mi, za pro sze ni go ście re -

cy to wa li wier sze pa trio tycz ne. Na szcze gól ne wy róż nie nie za słu gu je przed -
sta wie nie wier sza na pi sa ne go przez po et kę kło daw ską Ma rian nę Ma gier
oraz wier sza au tor stwa Jac ka Kacz mar skie go „Mu ry” wy ko na ne go przez
Ad rian nę i Mag da le nę Tur ską. Po ofi cjal nych wy stę pach ze spo ły ar ty stycz -
ne wspól nie z za pro szo ny mi go ść mi i miesz kań ca mi gmi ny śpie wa li pie śni
pa trio tycz ne. Im pre za zo sta ła or ga ni zo wa ny przez ze spół Kło da wian ki
i Soł ty sa wraz z Ra dą So łec ką Kło da wy.

Bo�że�na�Po�po�wska

DROGA�NA�SYBIR

Polsko- nasza ziemio ukochana,
W 39 roku cała krwią zalana.
Nie dość, że Polskę na wpół rozebrali
To jeszcze Polaków na Sybir wysłali.

10 lutego będziem pamiętali,
Przyszli Sowieci, gdybyśmy jeszcze spali
I nasze dzieci na sanie wsadzili, 
Na główne stacje nas podwozili.

O żegnaj Polsko, żegnaj chato miła,
Żegnaj ziemio, któraś nas karmiła.
Żegnaj słoneczko i gwiazdy złociste,
My odjeżdżamy z Ziemi Ojczystej.

O straszna chwilo, o straszna godzino,
Rodząca bólów swoich zapomina,
Ale o swej nie zapomina chwili,
Gdy nas w ciemny wagon, jak w trumnę wsadzili.

Cztery dni polską ziemią my jechali,
Choć tylko przez szpary zerkali.
Piątego dnia maszyna sowiecka ryknęła,
Jak gdyby każdego sztyletem przeszyła.

Mĳają doby, tygodnie mĳają, 
raz nadzień chleba i wody nam dają.
Mĳają Rosję i góry Ural
I tak jedziemy dalej i dalej.

4 marca stanęła maszyna,
Już inny transport z nami się zaczyna,
Jedziemy autem, później saniami,
Przez śnieżną zamieć między lasami.

O smutna była nasza karawana,
Kipiatku z chlebem dali nam co rana,
Zmarznięte dzieci z sań wypadali
I na noclegach umarli zostali.

Żegnaj Polsko, ziemio święta,
Gdzie twoje syny, gdzie twoje orlęta?
Dziś w syberyjskie tajgi przyjechali, 
Czy kiedy Ciebie będziem oglądali?

Zima, śnieg straszny a w lesiskach praca, 
Głód i tęsknota bardzo przestrasza.
Tyfus okrutny, wśród ludzi się szerzy,
Co dzień to więcej pod sosnami leży.

Choć przyszła wiosna słońce rozjaśniało,
Lecz w naszych sercach nie poweselało,
Tylko po lasach słychać głos ptaszęcy,
Jezu Chryste w Ogrójcu mdlejący.

Jasne słoneczko późno nas witało,
Gdy do baraku rano zaglądało.
Dwie duże skrzynki sosnami ubrane,
Na ziemi klęczą matki zapłakane.

Królowo Polska zlituj się nad nami,
Nad polska ziemią, polskimi wygnańcami.
Powróć nas do Ziemi Ojczystej,
Królowo Polski panienko
przeczysta.

Bogusław�Barsaba
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W klimacie PRL-u
„IV Kło daw ska Ma jów ka” w tym ro ku od by ła się w bar dzo

sło necz ny week end ma ja i swo im kli ma tem na wią zy wa ła
do sty lu lat 80-tych. By za gwa ran to wać za ba wę na słusz nym
po zio mie, im pre zę roz po czął do brym sło wem skie ro wa nym
do oby wa te li sam Se kre tarz, dzię ku jąc przy oka zji ze bra ne -
mu ak ty wo wi za po moc w or ga ni za cji przed się wzię cia. Ja ko
pierw sze na sce nie po ja wi ły się przed szko la ki oraz dzie ci ze
szko ły pod sta wo wej w Kło da wie. Sól na szej zie mi z uśmie -
chem na twa rzy i ra do ścią w ser cu przed sta wi ły pro gram
z oka zji zbli ża ją ce go się Dnia Dziec ka. Mi ło by ło po pa trzeć
na uwi ja ją cych się na sce nie ma lu chów i du mę ma lu ją cą się
na twa rzach ich ro dzi ców. Ran gę im pre zy pod nio sły wy stę py
lau re atów Kon kur su Wo kal no -Mu zycz ne go „O Kło daw skie -
go Sło wi ka”. Bli sko go dzi na upły nę ła przy dźwię kach wy do -
by wa ją cych się z gar deł naj zdol niej szych wo ka li stów z te re nu
gmi ny. Na stęp nie or ga ni za to rzy od da li sce nę w rę ce do ro -
słych wy ko naw ców. Ko lej ne go dzi ny na le ża ły do ta kich tu zów
jak Kło da wian ki, Ró ży Kwiat, Brze zin ki, Bu ko wi na czy Ka -
ska da. Wy stę py ze spo łów wo kal no -mu zycz nych prze dzie la ły
po ka zy ta necz ne, w sty lu no wo cze snym, mło dzie żo wych for -
ma cji Rytm oraz JMJ. Po nad to wła dze gmi ny za dba ły o to, by
rów nież uczest ni cy wo kół sce ny mo gli ak tyw nie za an ga żo wać
się w za ba wę. Prze pro wa dzo no kon kur sy dla dzie ci i do ro -

słych z atrak cyj ny mi na gro da mi (z cze go głów ną na gro dą był
ro wer pro sto z fa bry ki), tur nie je spor to we dla my śli wych,
węd ka rzy, soł ty sów, bieg ro dzin ny, za wo dy w Nor dic Wal king
i wie le in nych. Po ziom ja dła za pew ni ły tzw. fir my ga stro no -
micz ne oraz sto iska po szcze gól nych so łectw i kół go spo dyń
wiej skich. Ku li nar ne nie spo dzian ki to trud wspól nej pra cy Kół
My śliw skich i Węd kar skich, to za spra wą ich hoj no ści sma ko -
wa li śmy dzi ka po my śliw sku czy zu pę ryb ną. W go dzi nach
wie czor nych, nad szedł wresz cie dłu go ocze ki wa ny mo ment.
W świe tle ju pi te rów na sce nie po ja wi ła się jed na z naj po pu lar -
niej szych, nie tyl ko w wo je wódz twie, ale i na te re nie ca łe go
kra ju, gru pa co ve ro wa Pa na ma. Spo łe czeń stwo osza la ło. Ba -
wi li się wszy scy łącz nie z naj waż niej szy mi ofi cje la mi na cze le
z Prze wod ni czą cym Ra dy Gmi ny oraz Wój tem Kło da wy.
Po kon cer cie od by ła się dys ko te ka pod chmur ką oraz po kaz
fa jer wer ków. Re asu mu jąc IV Zjazd Ma jów ko wy, za koń czo ny
peł nym suk ce sem, był wy ra zem nie roz łącz nej wspól no ty kla -
so wej i ide olo gicz nej łą czą cej lu dzi do brej wo li. Po ka zał, że
nie tyl ko umie my wspól nie pra co wać na rzecz na szej „Ma łej
Oj czy zny”, ale rów nież świę to wać i ba wić się ra zem w trak cie
pik ni ków or ga ni zo wa nych przez na szych wło da rzy. Ko lej na
ma jów ka już za rok. 

Ja�ro�sław�Pi�ku�ła

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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Do żyn ki Gmin ne 2011 od by ły się
w ostat nią nie dzie lę sierp nia. Te go rocz -
nym go spo da rzem im pre zy by ło so łec two
Chwa lę ci ce. Cho ciaż osób ży ją cych z ro li
jest na te re nie gmi ny co raz mniej, to tra -
dy cja dzię ko wa nia za plo ny jest na dal ży -
wa. Do żyn ki tra dy cyj nie roz po czę ła Msza
Świę ta, po któ rej na stą pi ło ofi cjal ne roz -
po czę cie te go rocz nej im pre zy. Prze wod -
ni czą cy Ra dy Gmi ny An drzej Le gan oraz
Wójt Gmi ny Kło da wa An na Mo łod ciak
przy wi ta li przy by łych miesz kań ców oraz
go ści z po za te re nu gmi ny, w tym z part -
ner skiej gmi ny Se elow -Land. Mi łym ak -
cen tem by ło wrę cze nie pa miąt ko wych
sta tu etek oso bom, któ re w cią gu mi nio -
ne go ro ku wy róż ni ły się swo im za an ga -
żo wa niem w pra cy na rzecz
po szcze gól nych so łectw. Po uro czy stym
otwar ciu na sce nie ja ko pierw sza po ka za -
ła się gru pa te atral na z Go rzo wa na cze -
le z Ce za rym Żo łyń skim.
Pół to ra go dzin ny pro gram dla dzie ci pt:
„Czy to Baj ka Czy nie Baj ka” skła dał się
z ele men tów zna nych przed sta wień dla
dzie ci oraz in te rak tyw nej za ba wy po łą -
czo nej z kon kur sa mi. Na stęp nie na sce -
nie po ja wi ły się ze spo ły
wo kal no -mu zycz ne z te re nu gmi ny, wy -
stę pu ją ce prze mien nie z dzie cię cy mi ze -
spo ła mi ta necz ny mi oraz so li sta mi.
W trak cie blo ku tra dy cji kul tu ry lo kal nej,
prze pro wa dzo no tur niej so łectw. Przed -
sta wi cie le po szcze gól nych miej sco wo ści
zma ga li się m.in. z prze ta cza niem opon
od trak to ra, rzu tem ziem nia kiem do ce lu
oraz do je niem sztucz nej kro wy. Do żyn -
kom to wa rzy szył kier masz z do mo wy mi
wy pie ka mi, wę dli na mi, mio da mi pit ny mi
i wie lo ma in ny mi spe cjal no ścia mi Gmi ny
Kło da wa. W trak cie im pre zy pu blicz ność
po dzi wia ła rów nież po kaz sko ków przez
prze szko dy w wy ko na niu Jeź dziec kie go
Klu bu Spor to we go Ro bir. Atrak cją wie -
czo ru by ło „hip no tycz ne show” w wy ko -
na niu Ju ri ja Mo krisz cze wa. Umie jęt no ści
ukra iń skie go hip no ty ze ra spra wi ły, iż
uczest ni cy za ba wy zo sta li wpro wa dze nie
w lek ki trans wy ko nu jąc za baw ne po le ce -
nia ar ty sty, na to miast pu blicz ność oglą -
da ła wy stęp w sku pie niu z lek ką do zą
nie do wie rza nia. Show zo stał na gro dzo -
ny grom ki mi okla ska mi i na dłu go po zo -
sta nie w pa mię ci wi dzów. Część

Dożynki gminne 2011
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mu zycz ną za pew ni ła gru pa Luz Bro thers,
któ ra po rwa ła do tań ca prze bo ja mi zna -
ny mi z fil mu Blu es Bro thers oraz DJ Da -
niel lo pro wa dzą cy „Dys ko te kę Pod
Chmur ką”. Póź nym wie czo rem na par -
kie cie przy go to wa nym pod sce ną po kaz
tań ca z ogniem za pre zen to wa ła go rzow -
ska gru pa Back In Fi re. 

Uroz ma ico ny pro gram ar ty stycz ny
z pew no ścią od po wia dał wszyst kim
uczest ni kom za ba wy, a o spe cjal ną nie -
spo dzian kę za dba li go spo da rze im pre zy
pusz cza jąc w nie bo kil ka dzie siąt chiń -
skich lam pio nów, któ re za pew nią po -
myśl ność na naj bliż szy rok. 

Ko lej ne Do żyn ki Gmin ne od bę dą się
w sierp niu 2012r. w Ry ba ko wie. 

Ja�ro�sław�Pi�ku�ła

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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Wraz z końcem wakacji swoją działalność w sezonie 2011/2012
rozpoczęły świetlice wiejskie z terenu Gminy Kłodawa. Imprezą
inaugurującą ich pracę był Gminny Rajd Rowerowy, którego trasa
zakończyła się przy świetlicy wiejskiej w Łośnie. Po złapaniu
drugiego oddechu i krótkiej aklimatyzacji rozpoczęły się gry 
i zabawy. Dzieci brały udział w różnych konkurencjach m.in.
kręcenie hula hop na czas, przeciąganie liny pod ubraniem,
kalambury czy też slalomowa jazda rowerem między pachołkami.
Imprezę zakończyło wspólne ognisko.

30 września w Rybakowie odbył się festyn profilaktyczny dla
gimnazjalistów pod hasłem „Żyj Zdrowo i Bezpiecznie”
zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Młodzież miała możliwość
uczestniczenia w spotkaniu z przedstawicielami z Wydziału Pre-
wencji Komendy Miejskiej Policji z Gorzowa Wlkp. oraz dzielni-
cowymi z terenu gminy. Dyskutowano o problemach związanych
z nadużywaniem alkoholu, jego wpływu na zły stan zdrowia oraz
wykluczenia społecznego. Jedną z atrakcji była możliwość
pokonania slalomu w tzw. „autogoglach” symulujących reakcję 
i stan człowieka pod wpływem upojenia alkoholowego. Spotkanie
zakończyło się koncertem zespołu Panama. 

W połowie października odbył się długo wyczekiwany „Halowy
Turniej Piłki Nożnej O Puchar Dyrektora GOK-u” dla dzieci ze
szkół podstawowych. Rozgrywki przeprowadzono w hali sportowej
w Różankach. Turniej składał się z dwóch etapów: fazy grupowej,
w której łącznie wzięło udział 8 zespołów oraz fazy finałowej, gdzie
zagrały po dwie najlepsze drużyny z poszczególnych grup.
Bezkonkurencyjna okazała się ekipa gospodarzy wygrywając cały
turniej z kompletem zwycięstw, a w finale pokonała zespół 

z Wojcieszyc. O trzecie miejsce zacięty bój stoczyły drużyny 
z Rybakowa i Santoczna. Długo utrzymywał się wynik remisowy, by
ostatecznie wygrało Rybakowo. Królem strzelców został Franciszek
Sokołowski, który otrzymał puchar ufundowany przez dyrektora
ZS w Różankach Andrzeja Górskiego.

Spotkania świetlic to nie tylko sport i zabawa. Z okazji Święta
Niepodległości 9 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się
Międzyświetlicowy Turniej Wiedzy o Polsce i Polakach „Victoria
Polska”. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną
rozwiązując test, zawierający pięć kategorii tematycznych: historia
najnowsza, wybory parlamentarne 2011, podstawowe informacje
dot. gminy, polscy mistrzowie sportu 2005-2010, życie i twórczość
Czesława Miłosza. Następnie uczestnicy zmierzyli się z quizem
podzielonym na trzy kategorie. Dwuosobowe delegacje z każdej
świetlicy musiały się wykazać znajomością polskich przysłów,
rozpoznać sylwetki znanych aktorów oraz podać wykonawcę i tytuł
piosenki na podstawie teledysku. Najlepszą z drużyn okazała się
reprezentacja z Wojcieszyc. Nagrody i pamiątkowe dyplomy
wręczyła Anna Mołodciak, wójt gminy.

30 listopada, w dniu Św. Andrzeja, w sali widowiskowej GOK-u
w klimacie wróżb i magii, bawili się przebierańcy, uczestnicy
gminnych świetlic wiejskich. Przybyli goście wykazali się dużą
pomysłowością przygotowali oryginalne przebrania oddające
niecodzienny charakter wieczoru. W trakcie zabawy „Wróżka
Bożena”, aktorka Teatru im. Juliusza Osterwy z Gorzowa Wlkp.,
urozmaiciła czas wszystkim uczestnikom prezentując tradycyjne
wróżby andrzejkowe. O tym, czy wywróżona przez panią Bożenę
przyszłość stanie się rzeczywistością z pewnością opowiemy sobie
za rok 

Katarzyna�Wachowiak

Świetlice wiejskie z terenu Gminy Kłodawa

PROGRAM�ZAPLANOWANYCH�IMPREZ�NA�ROK�2012
8�stycznia – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – aula
ZS Kłodawa
20�stycznia – Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Zapustnych
– GOK Wojcieszyce
30�marca – Mini play back show – Prima Aprilisowy Przegląd
Grup Muzyczno-Tanecznych z terenu Gminy Kłodawa, GOK
Wojcieszyce
23�marca – „Wieczór bajek” – cykliczna impreza kulturalna,
Chwalęcice
20�kwietnia – Turniej ping ponga – hala sportowa ZS Różanki
27�kwietnia – Wiosenny Turniej świetlic – Santoczno
1�maja – Zawody strażackie – Kłodawa
V Powiatowy Konkurs Wokalno-Muzyczny „O Kłodawskiego
Słowika” 
09.05 – eliminacje, 12.05 – finał.
26 maja – IV Kłodawska Majówka – Kłodawa
23�czerwca – Zawody wędkarskie – jezioro Kłodawskie
29� czerwca – „Budujemy rzeźby z piasku”, otwarcie sezonu
kłodawskiej plaży, zakończenie prac świetlic wiejskich
11� sierpnia – Zawody strzeleckie o Puchar Wójta Gminy
Kłodawa oraz o Puchar Prezesa Koła Łowieckiego „Wilk” –
strzelnica Wojcieszyce
19�sierpnia – Dożynki Gminne – Rybakowo
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Rok szkol ny w Gmin nej Bi blio te ce Pu -
blicz nej roz po czął się in ten syw nie. Już 8
wrze śnia do Kło da wy przy je chał Grze�gorz
Kas�dep�ke – naj bar dziej po pu lar ny baj ko -
pi sarz współ cze sny. Spo tka nie au tor skie
by ło moż li we, dzię ki ist nie ją ce mu w pla -
ców ce głów nej Dys ku syj ne mu Klu bo wi
Książ ki dla Dzie ci i Mło dzie ży. Grze gorz
Kas dep ke oka zał się świet nym ani ma to -
rem, wręcz per for me rem: na tych miast
zjed nał so bie przy chyl ność wszyst kich
uczest ni ków spo tka nia. Sa la czy tel ni, wy -
peł nio na po brze gi, co rusz wy bu cha ła śmie chem, a opo wie ści
pi sa rza skła nia ły mło dych do za da wa nia py tań i ak tyw nej in te -
rak cji.

W po ło wie wrze śnia ogło szo no ofi cjal ne wy ni ki wa ka cyj ne -
go mi ni kon kur su li te rac kie go, któ ry zo stał prze pro wa dzo ny
w Ró żan kach. Trzy oso bo we ju ry wy ło ni ło zwy cięz ców, któ rzy
naj le piej opi sa li swo ją let nią przy go dę. W ka te go rii „Mło dzież
gim na zjal na i po nad gim na zjal na” wy gra ła Alek san dra Ru ra, zaś
w ka te go rii „Ucznio wie klas pod sta wo wych” zwy cię żył Woj ciech
Ru ra.

29 wrze śnia w bi blio te ce od by ło się jed no dnio we Lo kal ne Fo -
rum Edu ka cyj ne „O mło dych dla mło dych” w ra mach Pro gra -
mu „Rów nać Szan se” Pol sko -Ame ry kań skiej Fun da cji Wol no ści,
ad mi ni stro wa ne go przez Pol ską Fun da cję Dzie ci i Mło dzie ży.
Za pro sze ni go ście, peł nią cy róż ne funk cje spo łecz ne na te re nie
na szej gmi ny, pod ję li mo de ro wa ną dys ku sję, ma ją cą na ce lu wy -
pra co wa nie pla nu dzia ła nia na rzecz ak ty wi za cji lo kal nej mło -
dzie ży. Pa nel dys ku syj ny umoż li wił wy mia nę do świad czeń
i kom pe ten cji po szcze gól nych in sty tu cji i or ga ni za cji. Dys ku tan -
ci na wią za li re al ny kon takt, któ ry mo że za pro cen to wać po ten -
cjal ny mi part ner stwa mi, a w przy szło ści pró bą wy pra co wa nia
dia gno zy śro do wi ska lo kal ne go.

Dru gi ty dzień paź dzier ni ka roz po czę li śmy ko lej nym waż nym
spo tka niem au tor skim, tym ra zem z Je�rzym�So�snow�skim, au to -
rem, m.in. „In sta la cji Idzie go”, pu bli cy stą i fe lie to ni stą, dzien ni -
ka rzem ra dio wym i te le wi zyj nym, któ ry od lat zwią za ny jest
z Trze cim Pro gra mem Pol skie go Ra dia, gdzie pro wa dzi au dy cje
au tor skie (np. „We hi kuł cza su”). Tak że ten wie czór był moż li wy,
dzię ki Dys ku syj ne mu Klu bo wi Książ ki dla Do ro słych, któ ry już
od kli ku lat funk cjo nu je w bi blio te ce. For mu ła klu bu jest otwar -
ta, za tem za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych roz mo wą
na te mat nie ba nal nych ksią żek do uczest nic twa. Je rzy So snow -
ski „przy cią gnął” na spo tka nie wie lu miesz kań ców, któ rzy mie li
moż li wość po słu cha nia o ar ka nach pi sar stwa, jak rów nież pra -
cy w me diach.

Raz w ty go dniu w kło daw skiej bi blio te ce od by wa ją się spo tka -
nia ko ła fil mo we go „Ze zo wa te szczę ście”, mo de ro wa ne go przez
na uczy cie la Ze spo łu Szkół w Kło da wie – Ro ma na Ka niec kie go.
W czwart ki, w sa mo po łu dnie, czy tel nia za mie nia się w ma łą sa -
lę pro jek cyj ną, a po po ka zie jest miej scem dys ku sji na te mat fil -
mo wych ob ra zów. Choć roz mów cy to z re gu ły gim na zja li ści,

za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych
na ki no we spo tka nia. 

Fi lia bi blio te ki w Ró żan kach pod ję ła
ści ślej szą współ pra cę z ró ża nec kim przed -
szko lem. Śred nio raz w ty go dniu, w śro dę,
bi blio te kar ka od wie dza ma lu chy, aby
wpro wa dzić przed szko la ki w świat li te rac -
kiej fan ta zji i twór cze go ob co wa nia
z książ ką. Za ję cia za wsze na wią zu ją
do prze czy ta ne go tek stu, do okre śla ją po -
dej mo wa ne w utwo rze te ma ty, sty mu lu ją
roz wój in te lek tu al ny naj młod szych. Or ga -

ni zo wa ne są wspól ne przed się wzię cia, nie daw no ogło szo no mi -
ni kon kurs na in ter pre ta cję „Kop ciusz ka”. 

22 li sto pa da zo sta ły ogło szo ne wy ni ki Re gio nal ne go Kon kur -
su Gran to we go „Rów nać Szan se 2011” Pol sko-Ame ry kań skiej
Fun da cji Wol no ści, ad mi ni stro wa ne go przez Pol ską Fun da cję
Dzie ci i Mło dzie ży. Zo sta li śmy lau re ata mi i spo śród po nad 500
apli ku ją cych do kon kur su or ga ni za cji, po zy ska li śmy grant w wy -
so ko ści 7 tys. zło tych na re ali za cję pro jek tu „Na sze ży cie – nasz
sce na riusz”. Ru sza my już w stycz niu. Ini cja ty wa skie ro wa na jest
do mło dzie ży gim na zjal nej i po nad gim na zjal nej z te re nu na szej
gmi ny. Za pra sza my wszyst kich mło dych, za in te re so wa nych
uczest nic twem w dzia ła niach, do bi blio te ki. 

25 li sto pa da w Kło da wie spe cjal nie dla przed szko la ków
z „Baj ko lan dii” zor ga ni zo wa no Świa to wy Dzień Plu szo we go
Mi sia. Wszyst kim za ję li się gim na zja li ści – wo lon ta riu sze, po -
cząw szy od do bo ru tek stów, po przez wy ko na nie sce no gra fii,
skoń czyw szy na prze pro wa dze niu uro dzin naj mil sze go dzie ciom
plu sza ka. Po przed sta wie niu przy gód Mio da la z „Dro gi mio do -
wej” Ste fa na Po toc kie go, gim na zja li ści prze pro wa dzi li qu iz
na te mat utwo ru. Na gro da mi by ły ko lo ro we od le wy gip so we – fi -
gur ki zwie rzę ce i mo ty wy kwiet ne, wy ko na ne pod czas bi blio tecz -
nych warsz ta tów wa ka cyj nych. Chcia ły by śmy po dzię ko wać
za an ga żo wa nej mło dzie ży: Pau li nie Ber liń skiej, Mi si Ja gieł ło,
Jo asi Mle czak, Klau dii Pie rzec kiej, Ma riu szo wi Wo ło szy no wi
i Ga bry si Żok.

Biblioteki gminne miejscem dla całej
wspólnoty
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W „Baj ko lan dii”  każ dy przed szko lak znaj dzie coś dla sie bie.
Pro gram edu ka cyj ny na szej pla ców ki ukie run ko wa ny jest
na wszech stron ny roz wój dziec ka. Oprócz sta łych za jęć, or ga ni -
zu je my kon kur sy da ją ce moż li wość od kry cia mło dych ta le nów.

W li sto pa dzie od by ły się dwa kon kur sy: re cy ta tor ski pn. „Bia -
łe wier szo wa nie” oraz pla stycz ny o cha rak te rze przy rod ni czym
„EKO – PRZED SZKO LAK to JA”. Ce lem kon kur su re cy ta tor -

skie go by ło po bu dze nie za in te re so wań li te rac kich wśród przed -
szko la ków oraz pro pa go wa nie po praw nej wy mo wy. Uczest ni cy
bar dzo cie ka wie i z du żym za an ga żo wa niem re cy to wa li wier -
sze wy bra nych au to rów o te ma ty ce je sien nej. Za od wa gę i po -
pi sy ak tor skie dzie ci otrzy ma ły na gro dy książ ko we i dy plo my.

W kon kur sie pla stycz nym przed szko la ki mia ły moż li wość za -
pre zen to wa nia swo ich zdol no ści ma nu al nych. Dzie ci mia ły
za za da nie stwo rze nie wraz z ro dzi ca mi pra cy pla stycz nej z wy -
ko rzy sta niem ma te ria łu przy rod ni cze go. Ce lem edu ka cyj nym
by ło uświa do mie nie naj młod szym, jak waż na jest dba łość
o przy ro dę i ochro nę śro do wi ska.

Pra ce, któ re „na pły nę ły” na kon kurs prze szły na sze naj śmiel -
sze ocze ki wa nia, a ko mi sja oce nia ją ca pra ce mia ła nie la da za -
da nie – bo jak moż na wy brać tyl ko jed ną pra cę po śród ty lu
zna mie ni tych? Zda nie ko mi sji by ło w tym przy pad ku jed no gło -
śne – wszyst kie pra ce za słu gu ją na na gro dę!

Dla te go bar dzo dzię ku je my przy ja cio łom na szej ma łej spo -
łecz no ści: fir mie „TAR TAK DREW -BUD WROŃ SCY” oraz
Pa ni Ka ro li nie Pia skow skiej za ufun do wa nie na gród, któ re dzie -
ciom spra wi ły wie le ra do ści, a chwi la ta po zo sta nie przez nie
na dłu go za pa mię ta na.

Pau�li�na�Na�ssan�i Aga�ta�Ho�ro�dec�ka�

,,Bajkolandia” po wakacjach

28 li sto pa da bi blio te ka – już po raz dru gi – słu ży ła ja ko prze -
strzeń do „Bia łe go Wier szo wa nia”. Jest to ini cja ty wa kło daw -
skiej „Baj ko lan dii”, któ ra przy go to wu je spe cjal ny kon kurs
re cy ta tor ski dla naj młod szych. Ju ry do ko na ło trud ne go wy bo ru
i wy ło ni ło zwy cięz ców spo śród Smur fów, Pszczó łek i Kra sno -
lud ków. Wszyst kie dzie ci po pi sa ły się świet ny mi zna jo mo ścią
i in ter pre ta cją utwo rów dla naj młod szych z ka no nu pol skiej po -
ezji. Gosz czą ca na spo tka niu pa ni Ma rian na Ma gier – kło daw -
ska se nior ka, spon ta nicz nie za re cy to wa ła wiersz z lat mło do ści,
pod kre śla jąc su ge styw nie te frag men ty tek stu, któ re do ty czy ły
je sie ni – jej uro ków i owo ców.

2 grud nia od by ło się spo tka nie pro mo cyj ne pro jek tu „Cy fro -
we Ar chi wa Tra dy cji Lo kal nej” Fun da cji Ośro dek Kar ta z War -
sza wy, na któ rym go ści ła ko or dy na tor ka or ga ni za cyj no-
-fi nan so wa pro jek tu – Agniesz ka Ku deł ka. Bi blio te ka po słu ży ła
ja ko prze strzeń do spo tka nia osób, chcą cych do ku men to wać hi -
sto rię na szej spo łecz no ści oraz osób, któ re pra gną, aby ich hi -
sto ria zo sta ła utrwa lo na. Trzo nem pro jek tu CATL jest
utwo rzo na przez Ośro dek Kar ta stro na in ter ne to wa, do któ rej
bę dą do da wa ne ma te ria ły ar chi wal ne, do ty czą ce na szej wspól -
no ty. Do ce lo wo bi blio te ka bę dzie ska no wać ta kie ar chi wa lia, jak
zdję cia, do ku men ty, a na wet re kwi zy ty, któ re świad czą o gmin -
nej hi sto rii i skła da ją się na ży wy ob raz na szej spo łecz no ści.
Stro na in ter ne to wa CATL zo sta nie pod lin ko wa na pod stro nę
głów ną bi blio te ki i każ dy miesz ka niec bę dzie miał moż li wość
przej rze nia po zy ska nych ma te ria łów. W pro jek cie „Cy fro we Ar -
chi wa Tra dy cji Lo kal nej” uczest ni cy 60 bi blio tek w kra ju. Na sza
pla ców ka zo sta ła za kwa li fi ko wa na do uczest nic twa w przed się -

wzię ciu po przez wy gra ną w kon kur sie „Or ga ni za cje po za rzą do -
we bi blio te kom” – ini cja ty wie, któ ra po wsta ła w ra mach Pro gra -
mu Roz wo ju Bi blio tek, re ali zo wa ne go w Pol sce przez Fun da cję
Roz wo ju Spo łe czeń stwa In for ma cyj ne go. Ma my proś bę
do wszyst kich czy tel ni ków „Wie ści...”, aby ze chcie li wziąć udział
w pro jek cie i wes przeć bi blio te kę po przez udo stęp nie nie ma te ria -
łów. Ar chi wa lia bę dą prze ka zy wa ne na krót ki okres na szej pla -
ców ce, opra co wy wa ne, a na stęp nie zwra ca ne wła ści cie lom. 

8 grud nia w świe tli cy wiej skiej w Ró żan kach od by ło się przed -
sta wie nie, przy go to wa ne przez in struk tor ki (sce no gra fia) oraz
pra cow ni cę fi lii (opra co wa nie tek stów, re ży se ria). Wie czór po -
świę co no pa mię ci Ja ni ny Po ra ziń skiej – w li sto pa dzie 2011 ro -
ku mi nę ła 40. rocz ni ca jej śmier ci. In sce ni za cja opie ra ła się
na dwóch baj kach ze zbio ru „Zu chwa ły strzy żyk”, tj.: „Przy ja -
ciel skiej po mo cy” i „Wie czor nym chó rze”. Dzie cia ki za gra ły
z praw dzi wym wy czu ciem sce nicz nym, umie jęt nie przy ku wa jąc
uwa gę mło dej wi dow ni. Sied mio ro mło dych ak to rów wprost za -
hip no ty zo wa ło pu blicz ność. Dzię ku je my Ani cie Bry gier, Na ta lii
Po pek, Wik to rii Po tap czuk, Pau li nie Sta siak, Ro za lii Wa chow -
skiej, Wik to rii Wi ruć i wresz cie Mi cha ło wi To po row skie mu.

Nie prze rwa nie od by wa ją się dys ku sje nad książ ką (w ra mach
DKK), za rów no dla mło dzie ży, jak i do ro słych. Nie wie le trze ba,
aby zna leźć swo je miej sce w bi blio te ce, w koń cu ob co wa nie z li -
te ra tu rą ma rów nież wy miar wy mia ny, nie tyl ko ści śle oso bi ste -
go czy ta nia w za ci szu do mo wym. 

Tra dy cyj nie przy po mi na my, że bi blio te ka jest obec na w in ter -
ne cie. Za pra sza my na na szą stro nę: 
www.bi�blio�te�ka.klo�da�wa.pl
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Ja mam prawo, ty masz prawo,
wszyscy mamy prawa…

Od 2009 ro ku obo wią zu je no wa pod sta wa pro gra mo wa wy -
cho wa nia przed szkol ne go oraz kształ ce nia ogól ne go, w któ rej
za war to tre ści z za kre su praw i wol no ści czło wie ka.

ZS w Ró żan kach na le ży do Klu bu Szkół UNI CEF, dla te go
uczest ni czy w wie lu ak cjach zwią za nych z je go dzia łal no ścią.
Ob cho dy Mię dzy na ro do we go Dnia Praw Dziec ka od by ły się
w tu tej szej szko le 5 grud nia 2011. Z tej oka zji ca ła spo łecz ność
szkol na ubra ła się na nie bie sko – ko lor sym bo li zu ją cy po kój.
Ob cho dy po prze dził cykl lek cji wy cho waw czych po świę co nych

tre ściom za war tym w Kon wen cji. Za ję cia mi zo sta ły ob ję te tak -
że kla sy „O” z przed szko li w Woj cie szy cach i Ró żan kach.
Ucznio wie wzię li udział w oko licz no ścio wym ape lu pod ha słem
„Ja mam pra wo, ty masz pra wo, wszy scy ma my pra wa”.
Oprócz pro gra mu ar ty stycz ne go w wy ko na niu uczniów na szej
pla ców ki, na stą pi ło ogło sze nie wy ni ków kon kur sów zwią za nych
z te ma ty ką praw dziec ka. Współ or ga ni za to rem uro czy sto ści był
sa mo rząd szkol ny, któ re go opie ku nem jest Ali cja Po kor na.

Pe�da�gog�szkol�ny�Te�re�sa�Ko�mo�dziń�ska

W dniu 24 paź dzier ni ka 2011 r. w Gim na zjum w Ró żan kach
Lu bu ski Punkt In for ma cyj ny EU RO PE DI RECT Go rzów
Wlkp., dzia ła ją cy w ra mach Urzę du Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Lu bu skie go, prze pro wa dził lek cję eu ro pej ską. 

Wzię ły w niej udział trzy kla sy gim na zjal ne. Na po cząt ku wy -
świe tlo no ani ma cję o hi sto rii in te gra cji eu ro pej skiej. Na stęp nie
trzy oso bo we ze spo ły z po szcze gól nych klas zmie rzy ły się z te -
stem, któ ry spraw dzał ich zna jo mość za gad nień zwią za nych
z Unią Eu ro pej ską. Dla naj lep szych przy go to wa no atrak cyj ne
upo min ki w po sta ci ma sko tek, smy czy, dłu go pi sów oraz wy -
daw nictw o te ma ty ce unĳ nej, któ re wrę czy ła ko or dy na tor Punk -
tu Ka ta rzy na Chmiel.

W lek cji wzię ło udział 63 uczniów wraz z opie ku na mi. 
Gra�ży�na�Kaź�mier�czak

Lekcja europejska

Jak co ro ku, Świę to Nie pod le gło ści zo sta ło uczczo ne w Ze -
spo le Szkół im. Ja na Paw ła II w Ró żan kach przed sta wie niem
oko licz no ścio wym. Tym ra zem jed nak był to efekt bli sko dwu -
mie sięcz nej pra cy kla sy II nad pro jek tem edu ka cyj nym „Pa trio -
ci są wśród nas”. Je go głów nym ce lem by ło prze ko na nie uczniów
o tym, że pa trio tyzm na dal jest jed ną z naj wyż szych war to ści
spo łecz nych oraz roz wi ja nie po trze by ak tyw ne go udzia łu w ży -
ciu lo kal nej spo łecz no ści. W związ ku z re ali za cją pro jek tu mło -
dzież wy ko na ła sze reg za dań: wy ko na ła pra ce pla stycz ne
do ty czą ce ma łej oj czy zny, zgro ma dzi ła ma te ria ły do ty czą ce lo -

kal nych pa trio tów oraz przy go to wa ła przed sta wie nie pt.: „Trud -
ne za da nie do mo we” na te mat pa trio ty zmu tra dy cyj ne go i pa -
trio ty zmu współ cze sne go. Efekt swej pra cy przed sta wi li na ape lu
po świę co nym od zy ska niu przez Pol skę nie pod le gło ści. Z tej oka -
zji od był się tak że kon kurs wie dzy do ty czą cy dro gi Po la ków
do wol no ści. Na ape lu na gro dzo no oso by, któ re zdo by ły naj -
wyż szą ilość punk tów w swo jej gru pie wie ko wej. Świą tecz ny na -
strój pod kre śla ły wy ko na ne przez uczniów ko ty lio ny w bar wach
na ro do wych, któ re no si li przez ca ły dzień.

An�na�Dep�ta

Patriotyzm, patriotyzm…
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Rok szkol ny w od dzia le przed szkol -
nym w Ró żan kach przy wi ta li śmy
zgod nie z ogło sze niem MEN ha -
słem – ROK SZKO ŁY Z PA SJĄ oraz
„Twór czy na uczy ciel – twór cze dziec -
ko!” Przed szko le ma róż no rod ną ofer -
tę edu ka cyj ną dla dzie ci, któ ra stwa rza
im moż li wość roz wi ja nia pa sji i gwa -
ran tu je har mo nĳ ny roz wój. Opie ra my
się o pro gram „Na sze przed szko le”
MAC EDU KA CJA oraz re ali zu je my
ofer tę au tor ską na uczy cie li: Elż bie ty Ba nic kiej – pro gram pa trio -
tycz ny „Je ste śmy Po la ka mi”, Ewy Jur go wiak – tre ści z edu ka cji
ar ty stycz nej „Dziec ko wi dzem i ak to rem”, An ny Sta -
siak – Spraw ki – edu ka cja eko lo gicz na „Bli żej na tu ry”.

Współ pra cu je my ze Stu diem Ma łych Form Te atral nych Art-
Re z Kra ko wa. Raz w mie sią cu ak to rzy gra ją w przed szko lu sztu -
kę te atral ną, w trak cie któ rej dzie ci ma ją moż li wość wy stą pie nia
na sce nie i współ two rze nia przed sta wie nia.

Po nad to przed szko la ki uczest ni czą
w ogól no pol skim pro gra mie eko lo gicz -
nym „Ku bu sio wi przy ja cie le na tu ry”,
ogól no pol skim kon kur sie pla stycz nym
„Mo ja ma ła oj czy zna – miesz kam
w …” – or ga ni zo wa ny przez mie sięcz nik
„Bli żej Przed szko la”, kam pa nii spo łecz -
nej „Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom”
oraz X edy cji pro gra mu „Zie lo na Szko -
ła – Zie lo ne Przed szko le” pod ha -
słem – „ZBIE RA MY BA TE RIE”.

Cie szy nas fakt, że przed szko la ki z Ró ża nek po tra fią dzie lić się
z in ny mi i nie po zo sta ją obo jęt ne na ludz ką krzyw dę. Dla te go
też za chę ca my dzie ci wraz z ro dzi ca mi do udzia łu w ak cjach
cha ry ta tyw nych ta kich jak: „Mam ma rze nie” czy „Gó ra gro sza”.

Ze stro ny gro na pe da go gicz ne go do kła da my wszel kich sta -
rań, aby każ dy dzień spę dzo ny w na szej pla ców ce był nie za po -
mnia nym i po zy tyw nym prze ży ciem dla na szych pod opiecz nych.

An�na�Sta�siak�-Spraw�ka

W oddziale przedszkolnym – Różanki

Dzia łal ność wy cho waw czą na sze go przed szko la
opie ra my na za ba wie, po nie waż, jak mó wi prof. A. Brze -
ziń ska, spe cja li sta w dzie dzi nie wy cho wa nia przed szkol -
ne go „dziec ko nie ba wi się dla te go, że jest dziec kiem, ale
ba wi się dla te go, by stać się do ro słym.”

Aby pod no sić atrak cyj ność na sze go od dzia łu przed -
szkol ne go sta ra my się sys te ma tycz nie wy po sa żać go
w no we za baw ki. Środ ki po zy sku je my z róż nych źró deł.
Mię dzy in ny mi w kwiet niu zor ga ni zo wa li śmy Kier masz
Wiel ka noc ny, przy wy daj nej po mo cy ro dzi ców przed -
szko la ków. Za ze bra ne pie nią dze za ku pi li śmy pięk ną
tram po li nę, ku wiel kiej ra do ści na szych wy cho wan ków. Cie ka -
wym przed się wzię ciem by ła Li cy ta cjia Ozdób Bo żo na ro dze nio -
wych, wy ko na nych przez dzie ci we współ pra cy z ro dzi ca mi.
Li cy ta cja po łą czo na by ła z wy stę pa mi ja seł ko wy mi. 

Wy cho dząc na prze ciw
po trze bom ro dzi ców i spo -
łecz no ści lo kal nej za ło ży li -
śmy stro nę in ter ne to wą
na sze go od dzia łu. Zna leźć
na niej moż na hi sto rię na -
sze go przed szko la, cie ka we
ar ty ku ły dla ro dzi ców i ich
po ciech a przede wszyst kim
bie żą ce in for ma cje z ży cia
przed szko la.

Za pra sza my do od wie dzin na www.przed szko le -woj cie szy -
ce1.ho me.pl

Ali�na�Żo�łę�dzie�jew�ska,�Mar�ta�Mi�cha�le�wicz

W wojcieszyckim przedszkolu…

W cza sie wa ka cji po waż ne mu wy pad ko wi uległ uczeń na sze go
kło daw skie go gim na zjum, To biasz. Chłop ca cze ka dłu ga i kosz -
tow na re ha bi li ta cja. Ucznio wie, ro dzi ce i na uczy cie le od po cząt -
ku ro ku szkol ne go pro wa dzą róż ne dzia ła nia, któ re ma ją na ce lu
zbiór kę fun du szy na wspar cie re ha bi li ta cji To bia sza. W szko le pro -
wa dzo na jest, z du żym po wo dze niem, ak cja zbie ra nia pla sti ko -
wych na krę tek. Ze bra li śmy już kil ka na ście ol brzy mich wor ków
wy peł nio nych na kręt ka mi. A to jesz cze nie ko niec tej ak cji. 18 li sto -
pa da 2011r. od był się bal cha ry ta tyw ny, któ re go or ga ni za to rem
by ła Ra da Ro dzi ców, a po my sło daw ca mi pa ni Ma rio la Ko sze la
i przy ja cie le. Sa lę ba lo wą przy go to wa li i ude ko ro wa li ko le dzy i ko -
le żan ki z kla sy To bia sza wraz z wy cho waw czy nią, pa nią Ewą Wa -
luk. Po czę stu nek dla uczest ni ków ba lu przy go to wa ły pa nie Bo że na

Ró życ ka, Ha li na Gra czyk i He le na Par dy ka. Ob słu gą go ści za ję ły
się pa nie z Ra dy Ro dzi ców: Iza be la Ma cian to wicz, An na Ma żul,
Do ro ta Czer niaw ska, We ro ni ka Sta si szyn i Be ata Nad ricz na. Sło -
wa po dzię ko wa nia dla or ga ni za to rów i uczest ni ków skie ro wał
gość  – ksiądz pro boszcz Ta de usz Sta chu ra. W cza sie ba lu na wią -
za no po łą cze nie te le fo nicz ne z ma mą To bia sza, któ ra prze ka za ła,
że To biasz prze by wa w szpi ta lu w Tar now skich Gó rach, za każ dy
dzień po by tu ro dzi ce mu szą pła cić. To biasz ma in dy wi du al ne za -
ję cia edu ka cyj ne, któ re pro wa dzą na uczy cie le z tam tej szej szko ły
pro wa dzo nej przez księ ży. Za ba wa trwa ła od godz. 20.00 do ra -
na. Do tej po ry uda ło się ze brać po nad 6000 zł.

Wszy scy ży czy my To bia szo wi szyb kie go po wro tu do zdro wia.
Na�uczy�ciel�Ze�spo�łu�Szkół�wKło�da�wie�–Mar�ta�Świą�der�-No�wak

Pomagamy  Tobiaszowi



27

W czerw cu 2010 Ze spół Szkół w Kło da wie pod pi sał umo wę
z fun da cją Roz wo ju Sys te mu Edu ka cji – Na ro do wą Agen cją
Pro gra mu „Ucze nie się przez ca łe ży cie” do ty czą cą re ali za cji
pro jek tu „Eu ro stars: Sin ging and dan cing”. W re ali za cję pro -
jek tu włą czy ło się osiem szkół z kra jów eu ro pej skich: Pol ski,
Por tu ga lii, Włoch, Tur cji, Ho lan dii, Gre cji, Wiel kiej Bry ta nii
i Hisz pa nii. Ko or dy na to rem pro jek tu jest szko ła z Hisz pa nii.
Na uczy cie le i ucznio wie re ali zu ją cy za da nia pro jek tu po dró żu -
ją po Eu ro pie na za pro sze nie po szcze gól nych szkół. Każ dy wy -
jazd przy no si ko rzy ści w po sta ci no wych wia do mo ści o kra ju,
w któ rym skła da my wi zy tę oraz umie jęt no ści zwią za ne z na uką
na ro do we go tań ca i pio sen ki. Uczest ni cy wy jaz dów roz po -
wszech nia ją zdo by te wia do mo ści i umie jęt no ści w swo ich szko -
łach. W ten spo sób wie lu uczniów z kla sy IV -VI wzbo ga ca swo ją
wie dzę do brze się przy tym ba wiąc. Re ali za cja pro jek tu koń czy
się w czerw cu 2012 r. Ostat nią wi zy tę zło ży my w szko le hisz -
pań skiej, któ ra jest au to rem i ko or dy na to rem pro jek tu. 

W ubie głym ro ku w ra mach pro jek tu ucznio wie wraz z na -
uczy cie la mi po dró żo wa li po An glii i Wło szech. Na to miast
w tym ro ku szko ła w Kło da wie go ści ła re pre zen ta cje z sied miu
kra jów Eu ro py. Z tej oka zji zor ga ni zo wa no uro czy ste spo tka -
nie, na któ rym wy stą pił m.in. chór szkol ny, ze spół ta necz ny JMJ
i Ma li Go rzo wia cy, pre zen tu ją cy pol skie tań ce na ro do we.
Po czę ści ar ty stycz nej uczest ni cy mo gli skosz to wać spe cja łów
przy go to wa nych przez ro dzi ców i uczniów. Naj więk szą po pu -
lar no ścią cie szył się żu rek i go łąb ki. 

Na stęp ne go dnia go ście z Co me niu sa uczy li się pol skiej pio -
sen ki „Czer wo ne ja błusz ko” i po lo ne za z po mo cą uczniów
z kla sy IIIb i IVa. Pol ski ję zyk nie oka zał się trud ny dla Eu ro pej -
czy ków. Pol scy ucznio wie na uczy li się śpie wać hisz pań ską pio -
sen kę „La Ta ra ra” i wło ską „Vo la re”. 

Go ście by li pod du żym wra że niem na sze go kra ju i obie ca li,
że jesz cze tu wró cą.

Re�dak�cja

Projekt Comenius
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8 czerw ca 2011r. nad je zio rem Kło daw skim po raz ko lej ny od -
by ły się pol sko -nie miec kie za wo dy węd kar skie. Do bo ju „O zło -
tą ryb kę” zgło si ło się 66 za wod ni ków z Kło da wy, Go rzo wa,
Bar lin ka, Zwie rzy na, Woj cie szyc, Strze lec Kra jeń skich, Dęb na,
Choszcz na oraz z part ner skiej gmi ny Se elow Land. Swo ją obec -
no ścią za szczy ci li nas przed sta wi cie le lo kal nych władz a tak że
miesz kań cy Fal ken ha gen, któ rzy mi mo nie sprzy ja ją cej po go dy,
ki bi co wa li swo im ro da kom. 

I miej sce w ka te go rii se nior za jął Krzysz tof Raj tar. W ka te go -
rii ko bie ta naj lep szą oka za ła się Elż bie ta Ka sper kie wicz. Naj lep -
szym ju nio rem był Piotr Kaw ka.

Naj więk szą ry bę zło wił Piotr Wrzask (leszcz 1,175kg). Naj -
lep szym za wod ni kiem z Nie miec oka za ła się Jo han na Frie drich.
Naj młod szym za wod ni kiem za wo dów by ła Jo an na Wrzask.

Dzię ku je my ko le gom węd ka rzom za za an ga żo wa nie i po moc
w przy go to wa niach im prez gmin nych. 

B.�Grze�go�lec

Polsko-niemieckie zawody wędkarskie 
„O złotą rybkę”

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”

Au to ry te ty po trzeb ne są w każ dym śro do wi sku, aby czer piąc
z nich przy kład, sta wać się lep szym. Lep szym fa chow cem w ja -
kiejś dzie dzi nie, lep szym ar ty stą, wresz cie lep szym czło wie -
kiem. Nie wąt pli wie au to ry te tem dla lu bu skich my śli wych był
Wło dzi mierz Kor sak.

W tym ro ku 1 sierp nia przy pa dła 125 rocz ni ca uro dzin te go
nie tu zin ko we go czło wie ka pierw szej po ło wy XX wie ku. Ja ko
wy bit ny przy rod nik i li te rat jest au to rem wie lu po zy cji książ ko -
wych o te ma ty ce przy rod ni czej, któ re rów nież sam ilu stro wał.
Kul mi na cja je go twór czo ści przy pa dła na dwu dzie sto le cie mię -
dzy wo jen ne. Na pi sał mię dzy in ny mi mo no gra fii ło sia i cie trze -
wia oraz wie lu tek stów do cza so pism przy rod ni czych. W la tach
dwu dzie stych XX wie ku peł nił funk cję Głów ne go Łow cze go
Pol ski w Mi ni ster stwie Rol nic twa i Dóbr Pań stwo wych.
Po II woj nie świa to wej or ga ni zo wał struk tu ry ło wiec kie na te -
re nie po wia tu go rzow skie go, był prze wod ni czą cym Po wia to -
wej Ra dy Ło wiec kiej i Li gi Ochro ny Przy ro dy.

Ma ło kto z miesz kań ców gmi ny wie, że w la tach sześć dzie -
sią tych mie sią ce let nie wraz z ro dzi ną spę dzał w le śni czów ce
Msza niec. Tam, dzię ki go ścin no ści le śni cze go Ma ria na Zyg -
mun ta i Ko ła Ło wiec kie go „Le śnik” prze mie rzał le śne ostę py
z ulu bio ną trój luf ką i apa ra tem fo to gra ficz nym, po szu ku jąc in -
spi ra cji do pra cy twór czej. 

W tej ma łej osa dzie li czą cej za le d wie 4 do my, nie opo dal by -
łej le śni czów ki, 20 sierp nia 2011, sta ra niem Nad le śnic twa Kło -
da wa oraz Ko ła Ło wiec kie go „Le śnik”, od sło nię to obe lisk
upa mięt nia ją cy po stać Wło dzi mie rza Kor sa ka. W uro czy sto -

ściach bra li udział, oprócz kło daw skich le śni ków i my śli wych
z Nad le śni czym To ma szem Ka lemb kie wi czem i Pre ze sem Ko -
ła Ło wiec kie go „Le śnik” Ta de uszem Szysz ko na cze le, Sta ro -
sta Go rzow ski Jó zef Krucz kow ski, Wójt Gmi ny Kło da wa An na
Mo łod ciak oraz okrę go we wła dze ło wiec kie. Ak tu od sło nię cia
do ko na ło czwo ro wnu ków Wło dzi mie rza Kor sa ka. Na gro dzo -
ny wie lo ma cen ny mi na gro da mi i od zna cze nia mi, w tym naj -
wyż szym od zna cze niem ło wiec kim – „Zło mem” – przez tych,
któ rzy mie li szczę ście ze tknąć się z tą barw ną po sta cią, jest
wspo mi na ny ja ko bar dzo życz li wy i skrom ny czło wiek. Niech
na pis wy ku ty na ka mie niu bę dzie do wo dem pa mię ci i hoł dem
dla te go przy rod ni ka, my śli we go i ar ty sty, któ ry jest wiel kim au -
to ry te tem dla lu bu skich le śni ków i my śli wych.

Ta�de�usz�Szysz�ko

Mszaniecki obelisk
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6  sierp nia 2011 r. już po raz ko lej ny od by ły się za wo dy strze -
lec kie pn. „Wie lo bój my śliw ski o Pu char Wój ta Gmi ny Kło da -
wa”. W im pre zie bra ło udział po nad 100 osób z Pol ski
i z Nie miec. Do ry wa li za cji na strzel ni cy w Woj cie szy cach przy -
stą pi ło 40 za wod ni ków z lo kal nych kół ło wiec kich: Wilk, Knie -
ja, Orzeł, Le śnik, So kół. W kla sy fi ka cji OPEN ro ze gra no
na stę pu ją ce kon ku ren cje: oś my śliw ska, krąg my śliw ski, prze -
bieg za ją ca, prze bieg dzi ka, ro gacz. 

Po kon ku ren cjach spor to wych uczest ni cy im pre zy prze nie -
śli się na te ren sta ni cy Ko ła Ło wiec kie go „Wilk” w Ró żan kach,
gdzie pod su mo wa no za wo dy i wrę czo no dy plo my, na gro dy
i pu cha ry. Naj lep szy wy nik w kon ku ren cji „ku la” osią gnął Le -
szek Waw rzy niak a naj lep szym za wod ni kiem tur nie ju zo stał
Bog dan Ga łęc ki.

Bra ci My śliw skiej na le żą się po dzię ko wa nia za ak tyw ny
udział i po moc w or ga ni za cji im prez gmin nych. 

B.�Grze�go�lec

Wielobój myśliwski o puchar 
Wójta Gminy Kłodawa

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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Bu rza, któ ra w go dzi nach wie czor nych 11 wrze śnia
prze to czy ła się przez te ren Nad le śnic twa Kło da wa spo -
wo do wa ła ogrom ne szko dy w drze wo sta nach za chod -
niej czę ści Nad le śnic twa. Roz miar ich osza co wa no
na po nad 40 tys. m3 drew na. To mniej wię cej po ło wa
rocz ne go roz mia ru po zy ska nia Nad le śnic twa. Naj bar -
dziej do tknię te wi chu rą zo sta ły le śnic twa San toc ko,
Kło da wa, Msza niec, Ło śno, Lu bo ciesz i Woj cie szy ce.
W mniej szym stop niu ucier pia ły le śnic twa Ry ba ko wo
i Zie lę cin. Wie le dróg zo sta ło za ta ra so wa nych przez po -
wa lo ne drze wa. Ze wzglę du na du żą ilość za wie szo nych
drzew, po ła ma nych ko na rów i ga łę zi, uszko dzo ne przez
wi chu rę drze wo sta ny na dal mo gą sta no wić za gro że nie.
Dla te go ko rzy sta jąc z la sów na le ży uni kać spa ce rów
w miej scach, gdzie wy wro ty nie zo sta ły jesz cze uprząt -
nię te. W wie lu miej scach znisz cze niu ule gły ca łe po ła -
cie doj rza łych 100-let nich drze wo sta nów. Na tych
te re nach sa me po zy ska nie drew na nie wy star czy, trze ba
bę dzie po sa dzić no wy las. Mi mo iż do usu wa nia skut -
ków ży wio łu Nad le śnic two przy stą pi ło nie zwłocz nie
pra ce bę dą trwa ły jesz cze bar dzo dłu go.

Ta�de�usz�Szysz�ko

Burza w Nadleśnictwie Kłodawa

W pięk ny piąt ko wy wie czór 25 li sto pa da te go ro ku dzień swo -
je go pa tro na uczci li my śli wi sku pie ni w pię ciu ko łach ło wiec kich
z te re nu Nad le śnic twa Kło da wa. Uro czy sto ści za po cząt ko wa ła
oczy wi ście msza hu ber tow ska ce le bro wa na przez księ dza Mar -
ka Or pe la. 

Msze od pra wia ne przed ło wa mi to
sta ra tra dy cja kul ty wo wa na od kil ku set
lat. Na si przod ko wie przed wy pra wą
na ło wy bra li udział w na bo żeń stwach
ku czci swo je go pa tro na, wy ra ża jąc
w ten spo sób wdzięcz ność dla Stwór cy
za bo gac twa przy ro dy i od da jąc się Je -
go opie ce. Chy ba każ dy z lek cji ję zy ka
pol skie go pa mię ta IV księ gę „Pa na Ta -
de usza” Ada ma Mic kie wi cza za ty tu ło -
wa ną „Dy plo ma ty ka i Ło wy”. Ten
wspa nia ły opis po lo wa nia po prze dza ją
przy go to wa nia. Mo wa jest wów czas
wła śnie o mszy hu ber tow skiej:

„(...) Do księ dza ple ba na
Dać znać – do dał pan Sę dzia  – że by ju tro z ra na
Mszę miał w ka pli cy le śnej; kró cioch na ofer ta
Za my śli wych, msza zwy kła świę te go Hu ber ta”.
Na prze strze ni wie ków msze hu ber tow skie sta ły się ob rzę dem

bar dziej uro czy stym, od pra wia nym przy szcze gól nych oka zjach.
Ta ką wła śnie oka zją był nasz kło daw ski hu ber tus sku pia ją cy le śni -
ków z Nad le śnic twa Kło da wa i my śli wych z kół: „Le śnik”, „Knie -
ja Lu bo ciesz”, „So kół”, „Wilk” i „Orzeł”. To już po raz siód my
za brzmia ły w na szym ko ście le ro gi my śliw skie, za zie le ni ło się
od mun du rów a uro czy stą at mos fe rę do peł ni ły sztan da ry. Swo -

ją obec no ścią uświet ni li uro czy stość: Sta ro sta Go rzow ski Jó zef
Krucz kow ski, Wójt Gmi ny Kło da wa An na Mo łod ciak, Nad le śni -
czy Nad le śnic twa Kło da wa To masz Ka lemb kie wicz, Prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny An drzej Le gan i okrę go we wła dze ło wiec kie

z Mie czy sła wem Pro ta so wic kim,
wi ce prze wod ni czą cym Okrę go -
wej Ra dy Ło wiec kiej. Wspa nia łą
tra dy cją te go świę ta jest bie sia -
da, któ ra, dzię ki uprzej mo ści
wło da rzy gmin nych, in te gru je
w Sa li Wiej skiej wszyst kich lu dzi
życz li wych ło wiec twu. Tam,
przy kie li szecz ku do mo wej na -
lew ki i wy pie kach miej sco wych
go spo dyń, opo wie ściom i śpie -
wom nie by ło koń ca. Dla uroz -
ma ice nia pro gra mu
or ga ni za to rzy ufun do wa li na -
gro dę za naj lep szy mo no log
o te ma ty ce ło wiec kiej. Jak wia -

do mo, z nie ogra ni czo nej fan ta zji i skłon no ści do ko lo ry zo wa nia
swo ich prze żyć sły ną wła śnie my śli wi. Przy bar dzo sil nej kon ku -
ren cji zwy cię ży ła Pa ni Ania... ze Zdro iska, któ ra, ni czym Gał -
czyń ski na ser wet ce, od rę ki uło ży ła cał kiem zgrab ny wier szyk
na te mat kół bę dą cych go spo da rza mi im pre zy. 

Ja ko je den z or ga ni za to rów uro czy sto ści mam głę bo ką na -
dzie ję gra ni czą cą z prze ko na niem, że nasz cel, czy li in te gra cja
śro do wi ska my śli wych i le śni ków oraz pro pa go wa nie kul tu ry ło -
wiec kiej zo stał osią gnię ty a uczest ni cy już cze ka ją na ko lej ną im -
pre zę.

Ta�de�usz�Szysz�ko

Hubertowiny 2011

DO MYŚLIWYCH
Leśnik Wilka w Kniei goni, Sokół z góry bacznie zerka 
myśląc sobie:
„Wilk się chyba… z tym Leśnikiem bawi w berka”
Orzeł, szybujący obok, obserwując te podchody
głosem – tylko ptakom znanym – rzecze: 
„Za jego zdrowie napĳmy się wody”

Wieczór nastał, Leśnik z niczym z Kniei wraca,
a Wilk wyje. …Wiecie co ono oznacza?
„Jak dobrze żyć i pod ochroną być”

Anna Buczma
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Kło�daw�skie�Wie�ści:�Był�Pan�za�wod�ni�kiem,�obec�nie�jest�Pan

tre�ne�rem,�dy�rek�to�rem�klu�bu.�Pro�szę�krót�ko�na�szym�czy�tel�ni�-

kom�przy�bli�żyć�swo�ją�oso�bę.

Ma�rek� Za�cha�ra: Ka ja kar stwo wy czy no wo upra wia łem
przez 16 lat, a do kład nie pły wa łem na ka na dyj kach. Mój naj -
lep szy wy nik to brą zo wy me dal na Mi strzo stwach Świa ta.
Mia łem szan se wy star to wać na IO w Los An ge les 1984, ale
boj kot kra jów blo ku wschod nie go unie moż li wił mi start.
Po za koń cze niu ka rie ry spor to wej za ją łem się pra cą tre ner -
ską. By łem tre ne rem ka dry na ro do wej ju nio rów, tre ne rem ka -
dry olim pĳ skiej do igrzysk w Atlan cie 1996 r. (ja ko pierw szy
w hi sto rii wo je wódz twa lu bu skie go). Na IO tre no wa ni przez
mnie ka na dyj ka rze za kwa li fi ko wa li się do pół fi na łów. Olim -
pia da to nie po wta rzal ne prze ży cie. Po igrzy skach zro bi łem
so bie prze rwę od spor tu. Z przy ja ciół mi za ło ży li śmy „Sto wa -
rzy sze nie Po dróż ni ków Kon dor”, z któ ry mi w for mie su rvi -
va lu zjeź dzi li śmy du że ob sza ry Azji, Afry ki i Ame ry ki
Po łu dnio wej (przy go dy nie do po wtó rze nia). Od 10-ciu lat
je stem Dy rek to rem K. S. AZS -AWF w Go rzo wie Wlkp. i jed -
no cze śnie tre ne rem sek cji ka ja ko wej.

KW:�Nie�daw�no�ob�jął�Pan�sta�no�wi�sko�tre�ne�ra�aka�de�mic�kiej

re�pre�zen�ta�cji�Pol�ski.�

Ma�rek�Za�cha�ra:�Ta no mi na cja jest jak by kon ty nu acją, po -
nie waż przez ostat nie czte ry la ta pro wa dzi łem ka drę pod czas
Aka de mic kich Mi strzostw Świa ta. W 2012 ro ku cze ka ją nas
AMŚ w Ka za niu (Ro sja), a w 2013 Uni wer sja da.

KW:�Ja�kie�na�le�ży�mieć�pre�dys�po�zy�cje,�aby�upra�wiać�spor�ty

wod�ne�ta�kie�jak�ka�ja�kar�stwo�czy�wio�ślar�stwo?�

Ma�rek�Za�cha�ra:�Potencjalni kandydaci powinni posiadać

dobry stan zdrowia, dobrą motorykę i silną wolę do
systematycznego treningu. Młodzi zawodnicy są
przygotowywani wszechstronnie poprzez naukę pływania
(trening pływacki), treningi biegowe, gry, gimnastykę
ogólnorozwojową, trening na siłowni. Generalnie kajakarz
musi być bardzo sprawny. 

KW:�Za�wod�ni�cy�AZS�–�AWF�tre�nu�ją�na je�zio�rze�Kło�daw�-

skim.�Jak�ra�dzi�cie�so�bie�lo�gi�stycz�nie?

Ma�rek�Za�cha�ra:�Gmi na Kło da wa udo stęp ni ła dla klu bu
han gar do prze cho wy wa nia ka ja ków, dzię ki te mu nie mu si -
my ich co dzien nie prze wo zić. Tre ning na je zio rze w wa run -
kach wo dy sto ją cej da je moż li wość kształ to wa nia po praw nej
tech ni ki wio sło wa nia i lep sze go przy go to wa nia do star tu
w za wo dach. A przy po mnę, że w gru pie są uczest ni cy IO
z Aten, Pe ki nu i me da li ści Mi strzostw Świa ta se nio rów: Ro -
man Ryn kie wicz, Ka ro li na Naja i Łu kasz Wosz czyń ski.

KW:�Na te�re�nie�g�mi�ny�Kło�da�wa�jest�po�ło�żo�nych�kil�ka�na�ście

pięk�nych�je�zior.�Mo�że�ma�Pan�ja�kiś�po�mysł�jak�moż�na�roz�pro�-

pa�go�wać�wśród�dzie�ci�mło�dzie�ży�upra�wia�nie�spor�tów�wod�nych

na tych�akwe�nach?

Ma�rek� Za�cha�ra:�Do brym po my słem by ło by za ło że nie
Uczniow skie go Klu bu Spor to we go, wie le ta kich klu bów funk -
cjo nu je w Pol sce i to z nie złym re zul ta tem, a dzie ci mia ły by
za ję cie.

KW:�Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę�i ży�czę�sa�mych�suk�ce�sów�w ży�ciu

za�wo�do�wym�i oso�bi�stym.

Ma�rek�Za�cha�ra:�Dzię ku ję.
Roz�mo�wę�prze�pro�wa�dził:�Grze�gorz�Za�py�tow�ski

Rozmowa z Markiem Zacharą –
trenerem i dyrektorem AZS – AWF Gorzów oraz trenerem
akdemickiej reprezentacji Polski
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P�jd?my do Betlejem i zobaczymy, co si? tam
zdarzy?o 
i o czym nam Pan oznajmi?? (?k 2,15)

Zawsze ilekro? u?miechasz si? do swojego brata
i wyci?gasz do niego r?k?,
zawsze wtedy jest Bo?e Narodzenie.
Zawsze ilekro? milkniesz by innych wys?ucha?,
zawsze, kiedy dajesz odrobin? nadziei
za?amanym,
ilekro? pozwalasz by B�g pokocha? innych przez
Ciebie,
zawsze wtedy jest Bo?e Narodzenie.

Niech nasze domy, rodziny a przede
wszystkim serca otwieraj? si? na Chrystusa,

Jesz cze nie daw no by ły wa ka cje – czas od po czyn ku i re lak su
oraz po czą tek ro ku szkol ne go, a już ma my gru dzień i Ad -
went – czas ra do sne go ocze ki wa nia na Bo że Na ro dze nie.

Za pew ne wie lu z nas pa mię ta po czą tek wrze śnia i bu rzę
w nie dziel ny wie czór – gło śne grzmo ty pio ru nów, ośle pia -
ją ce świa tło bły ska wic i ogrom ną wi chu rę. Nie któ rzy z nas
od czu wa li w tym cza sie bez rad ność, trwo gę, lęk … a póź -
niej zma ga li się z ko niecz no ścią na pra wie nia szkód. W ta -
kich chwi lach ła twiej jest uświa do mić so bie ma łość,
kru chość i nie moc czło wie ka wo bec ży wio łu. Ła twiej jest
wte dy do świad czyć, że czło wiek po trze bu je Ko goś, Ko mu
mo że się po wie rzyć, Ko mu mo że za wsze za ufać. Do świad -
cze nie bu rzy by ło dla nas przy go to wa niem do przy ję cia Je -
zu sa Mi ło sier ne go, któ ry na wie dził na szą Pa ra fię z zna ku
Ob ra zu w dniach 28 wrze śnia – 02 paź dzier ni ka. Je zus Mi -
ło sier ny, któ re mu moż na ufać w każ dej sy tu acji wy cho dzi
na prze ciw na szej trwo dze i nie pew no ści. W tym cza sie re -
ko lek cjo ni ści – o. An drzej i o. Ma rek, pal lo ty ni, po przez
gło szo ne na uki wzy wa li nas, aby śmy w spra wach ma łych
i wiel kich z uf no ścią czer pa li ze skarb ca Bo że go Mi ło sier -
dzia po przez świę to wa nie Nie dzie li Mi ło sier dzia, sta wa nie
my ślą pod Krzy żem Chry stu sa w Go dzi nie Mi ło sier dzia,
mo dli twę Ko ron ką oraz cześć od da wa ną Je zu so wi w zna ku Ob -
ra zu. W wie lu do mach na szej pa ra fii czas na wie dze nia nie ustan -
nie przy po mi na ob raz Je zu sa Mi ło sier ne go. Je stem prze ko na ny,
że pro mie nie mi ło sier dzia nie ustan nie prze ni ka ją ro dzi ny na szej
Pa ra fii i czy nią każ de go z nas zdol nym do ko cha nia i prze ba -
cza nia so bie na wza jem, po rząd ku ją na sze re la cje.

W ostat nim cza sie w ży ciu na szej wspól no ty pa ra fial nej na -
stą pi ło wie le zmian, któ re war to przy po mnieć. Zgod nie z de kre -
tem Księ dza Bi sku pa pod ko niec sierp nia Ks. An drzej Wdo wiak,
któ ry po słu gi wał nam przez dwa la ta zo stał prze nie sio ny do Pa -
ra fii w Brzeź ni cy k. No wej So li, bli sko ro dzin ne go do mu. Na to -
miast po wi ta li śmy Ks. Mar ka Or pe la, któ ry przy szedł do nas
z Pa ra fii w Ża rach. Wraz z no wym ro kiem szkol nym po że gna li -
śmy pra cu ją cą przez wie le lat z wiel kim za an ga żo wa niem w na -
szej kło daw skiej szko le ka te chet kę Pa nią Jo an nę, któ ra zo sta ła
dy rek to rem jed nej z go rzow skich szkół, a przy wi ta li śmy na szą

pa ra fian kę Pa nią Iwo nę. Od cho dzą cym dzię ku je my za dar obec -
no ści i po słu gi. Wszyst kim ży czy my Bo że go bło go sła wień stwa
i wie lu łask w no wych za da niach.

Dzię ki Bo gu, przy du żej po mo cy Was, Dro dzy Pa ra fia -
nie – miesz kań cy Kło da wy, po wie lu la tach ocze ki wa nia, py ta nia
róż nych osób, szu ka nia naj lep sze go roz wią za nia, za koń czy ła się
du ża in we sty cja. Nasz pa ra fial ny ko ściół w Kło da wie jest ogrze -
wa ny. Pod ław ka mi zo sta ło za mon to wa ne ogrze wa nie pod ło go -
we. Ufam, że pod czas te go rocz nej zi my i przez wie le na stęp nych
lat bę dzie nam wszyst kim ła twiej prze ży wać Eu cha ry stię w cie -
płym ko ście le, nie my śląc o prze ni kli wym zim nie.

Trwa jąc w ad wen to wym ocze ki wa niu na Na ro dze nie Dzie -
ciąt ka Je zus, uczest ni cząc w Ro ra tach, ży czę Wam, Dro dzy
Miesz kań cy Gmi ny Kło da wa, na Świę ta Bo że go Na ro dze nia ra -
do sne go trwa nia przy Je zu sie, obok Jó ze fa i Ma ryi. Niech każ -
dy z Was na no wo spo tka Pa na Je zu sa, któ re mu moż na za ufać
i w głę bi ser ca z na dzie ją wy szep tać: Je zu, ufam To bie! Je zu,
ufam To bie!

ks.�Ta�de�usz�Sta�chu�ra,�pro�boszcz

Każdy człowiek potrzebuje Komuś ufać
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Ze spół po wia to wy ODR w Go rzo wie Wlkp. W ra mach
współ pra cy z urzę dem gmi ny zor ga ni zo wał dwa wy jaz dy szko -
le nio we dla rol ni ków z te -
re nu gmi ny Kło da wa. We
wrze śniu rol ni cy spe cja li -
zu ją cy się w pro duk cji
ogrod ni czej od wie dzi li naj -
więk sze w Pol sce tar gi
ogrod ni cze w Go łu cho wie,
na któ rych pre zen to wa no
m.in. naj now sze tech no lo -
gie sto so wa ne w ogrod nic -
twie, na sio na no wych
od mian wa rzyw do upra wy
do upra wy w grun cie
i pod fo lią. Naj więk szą
atrak cją tych tar gów by ła
moż li wość sko rzy sta nia

z bez płat nych po rad wy bit nych na ukow ców z In sty tu tu Wa -
rzyw nic twa w Skier nie wi cach.

Dru gi wy jazd szko le nio wy zor ga ni -
zo wa ny zo stał do go spo dar stwa w Sta -
rym Drzon ko wie, spe cja li zu ją ce go się
w ho dow li ro ślin ozdob nych oraz pro -
jek to wa niu i urzą dza niu ogro dów.
Uczest ni cy te go wy jaz du, głów nie pa nie,
zwie dza li pięk ne ogro dy. Wła ści cie le go -
spo dar stwa chęt nie od po wia da li na py -
ta nia do ty czą ce pie lę gna cji oraz
zwal cza nia szkod ni ków i cho rób ro ślin
ozdob nych. Oma wia li tak że wy ma ga nia
gle bo we wy bra nych ga tun ków. W tym
dniu moż na by ło za ku pić po pro mo cyj -
nych ce nach róż ne cie ka we ro śli ny.

Ka�zi�mierz�Ha�nusz�kie�wicz

ODR informuje, poleca, doradza

W Bog dań cu w dniu 13 sierp nia już po raz 11. na te re nie
Mu zeum Kul tu ry i Tech ni ki Wiej skiej od był się kon kurs „Na sze
Ku li nar ne Dzie dzic two -Sma ki Re gio nów”. Pa tro nat nad im pre -
zą ob ję ło Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. Do kon kur su
na naj lep szy re gio nal ny i tra dy cyj ny pro dukt żyw no ścio wy
za kwa li fi ko wa no 54 pro duk ty, któ re by ły oce nia ne w czte -
rech ka te go riach: I pro duk ty po cho dze nia zwie rzę ce -
go; II pro duk ty po cho dze nia ro ślin ne go; III na po je
al ko ho lo we; IV in ne pro duk ty re gio nal ne.

Z gmi ny Kło da wa zgło szo no 6 pro duk tów. Za prze two ry
owo co we I na gro dę otrzy ma ła Anie la Dy do z Go spo dar stwa
Agro tu ry stycz ne go „Dom nad brze giem je zio ra” z Kło da wy,
za mus jabł ko wy z pa pie ró wek. Wy róż nie nie otrzy ma ła tak -
że Ur szu la Ła pu ta – z „Cha ty za wsią” z San toc ka za pi gwę
w cu krze. Za prze two ry wa rzyw ne I na gro dę otrzy ma ła Han -
na Olej ni czak z San toc ka za kwa szo ne zie lo ne po mi do -
ry. I miej sce w ka te go rii pro duk ty re gio nal ne przy zna no
Ma rii No wak z Sa noc ka za po le skie pie ro gi ziem nia cza ne.
ODR Odział Kal sko zor ga ni zo wał kon kurs na „Naj ład niej -
sze go spo dar stwo agro tu ry stycz ne wo je wódz twa lu bu skie -
go 2011”. Na 23 zgło szo ne go spo dar stwa, 4 znaj du ją się
na te re nie gmi ny Kło da wa tj.: „Rę bo wo Zdrój” – Rę bo wo,
„Dom nad brze giem je zio ra”- Kło da wa, „Cha ta za wsią”- San -
toc ko i „Le śne Za ci sze”- Li py. Ko mi sja od wie dzi ła każ de z go -
spo darstw. Oce nia no m.in. es te ty kę, po rzą dek i ofer tę
agro tu ry stycz ną. III miej sce przy zna no Jo lan cie Dy buś -Koz -
drow skiej z „Rę bo wa Zdrój”, na to miast wy róż nie nie otrzy ma -
ła Jo lan ta Dy do z „Do mu nad brze giem je zio ra”.

Już po raz dzie sią ty LODR Odział Lub nie wi ce zoo r ga ni zo -
wał „Je sień w Gli śnie”. W ra mach im pre zy od był się tur niej pn.

„Przy szłość, te raź niej szość i prze szłość wsi lu bu skiej”, w któ -
rym udział wzię ły re pre zen ta cje 7 lu bu skich wsi. Po wiat go rzow -
ski oraz gmi nę re pre zen to wa ło San toc ko. To wła śnie
miesz kań com tej wsi uda ło się wy wal czyć I miej sce, za któ re

otrzy ma li Pu char Mar szał ka Wo je wódz twa Lu bu skie go. W ra -
mach „Je sie ni w Gli śnie” prze pro wa dzo no tak że kon kurs ku li -
nar ny pod ha słem „Zdro wa żyw ność – za po mnia na dy nia
na na szym sto le”. Rów nież w tym kon kur sie III miej sce – za da -
nie jed no garn ko we z dy nią i wie przo wi ną za ję ła miesz kan ka
San toc ka – Ma ria No wak.

Wszyst kim lau re atom ser decz nie gra tu lu ję i ży czę dal szych
suk ce sów w kon kur sach.

Wień�czy�sła�wa�Piór�kow�ska

Warto brać udział w konkursach
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We wrze śniu człon ko wie na sze go Sto wa rzy sze nia
uczest ni czy li w wy ciecz ce do Mię dzy rzec kie go Re jo nu
Umoc nień. Oprócz zwie dza nia bun krów, ogni ska i ło wie -
nia ryb, spe cjal nie dla nas za pre zen to wa no dzia ła nie ru -
cho me go mo stu na Obrze. 

W paź dzier ni ku „Pro na tu re” włą czy ło się w ak cję
pn.”Sprzą ta nie Świa ta”. Zbie ra nie śmie ci od by wa ło się
w re jo nie otu li ny rze ki San tocz na oraz na te re nie le śnym
przy wjeź dzie do Zdro iska. Ak cja za koń czy ła się wspól nym
ogni skiem.

W pla nach Sto wa rzy sze nia jest jesz cze wie le cie ka wych
po my słów.

E.�Sz.

Co nowego w Stowarzyszeniu „Pro nature”?

9 grud nia 2011 r. w Ze spo le Szkół w Ró żan kach od był
się II Po wia to wy Kon kurs Mło dych Ta len tów. Wy ko naw cy z te -
re nu po wia tu pre zen to wa li swo je zdol no ści w róż nych ka te go -
riach. Tym ra zem do mi no wa ły wy stę py wo kal ne, choć nie
za bra kło re cy ta cji i tań ca. Po ja wi ły się też no we ka te go rie - fil mi -
ki le go i be at box. Ogó łem w 20 pre zen ta cjach uczest ni czy ło 28
wy ko naw ców. Lau re ata mi, wy ło nio ny mi przez ju ry w skła -
dzie: C. Ku storz, D. Pilc i J. Pi ku ła, zo sta li: Jo lan ta Ba nic ka,
Agniesz ka Bań dziak, Ja kub Bąk, Ju lia Bu ry, Mag da le na Gło -
dek, Pa tryk Ko peć, Ma ria So ko łow -
ska, Mi chał Te le siń ski. Ostat nie mu
z lau re atów – twór cy fil mi ków le go –
przy padł w udzia le Pu char Sta ro sty
Go rzow skie go. Do dat ko wo zo stał on
wy róż nio ny na gro dą Nad le śni cze go
Nad le śnic twa Kło da wa (ra dio ma gne -
to fon). Na gro dy Pa na Nad le śni cze -
go  – To ma sza Ka lemb kie wi cza
uzy ska li też Agniesz ka Bań dziak i ze -
spół ta necz ny J. M. J. Tra dy cyj nie
spon so rzy do pi sa li, ufun do wa li wie le
atrak cyj nych upo min ków. Oprócz
wspa nia łych na gród Pa na Sta ro sty –
Jó ze fa Krucz kow skie go i Nad le śni -
cze go Nad le śnic twa Kło da wa by ły też
na gro dy książ ko we za ku pio ne przez
Gmin ną Ko mi sję Roz wią zy wa nia
Pro ble mów Al ko ho lo wych i Dy rek cję
ZS w Ró żan kach, gi ta ra prze ka za na

przez Przed się bior stwo H -U Vi muz Prze my sław Szulc, świecz -
nik ze szkła ar ty stycz ne go ufun do wa ny przez Sto wa rzy sze nie
„Pro na tu re”. Za dba no też o po czę stu nek, Zo stał on za ku pio -
ny ze środ ków GKR PA przy Urzę dzie Gmi ny Kło da wa oraz
prze ka za ny przez Hur tow nię „Ka prys” z Ró ża nek.

Miej my na dzie ję, że w przy szłym ro ku zno wu bę dzie my mo -
gli po dzi wiać wspa nia łe wy stę py uczest ni ków z po wia tu go -
rzow skie go. 

Konkurs Młodych Talentów



     

22 li sto pa da br. uro czy ście otwar to Cen trum Kon fe ren cyj -
no-Szko le nio we CY STERS w Mi ro ni cach. 

To nie wąt pli wy suk ces wła ści cie li: Ar ka diu sza Bo chon ko
i Wło dzi mie rza Ko zi czyń skie go oraz pro jek tan ta Mar ka
Krysz cza ka, wy ko naw cy – fir my DXP z Go rzo wa Wlkp.
przy nad zo rze ar che olo gicz nym pa ni Mał go rza ty Py tlak, że
za byt ko wy obiekt zy skał no wą aran ża cję na wią zu ją cą
do prze szło ści.

Ośro dek po wstał w miej scu klasz to ru cy ster skie go, a póź -
niej fol war ku, gdzie 711 lat te mu za czę ła się two rzyć hi sto ria
Mi ro nic i Gmi ny Kło da wa.

„Cy sters” zo stał za pro jek to wa ny i urzą dzo ny z du szą, za -
cho wa no pięk ny kle inow ski strop oraz od no wio no sta rą, ory -
gi nal ną ce głę, po zo sta łą po po przed nich za bu do wa niach.
Ma lo wi dła na ścia nach, szkla ne i ce ra micz ne ele men ty de ko -

ra cyj ne oraz prze pięk ną ro ze tę wzo ro wa ną na ory gi nal nej ro -
ze cie koł bac kiej, wy ko na li ar ty ści z To ru nia.

Do dys po zy cji go ści jest sa la ban kie to wa z ko min kiem
na 160 osób oraz 12 kom for to wo urzą dzo nych po koi.

W uro czy stym otwar ciu obiek tu uczest ni czy ło wie lu zna -
mie ni tych go ści, w tym przed sta wi cie le lo kal nych władz, spor -
tow cy, pro jek tan ci, ro dzi na i przy ja cie le go spo da rzy. 

Po czę ści ofi cjal nej oraz ban kie cie wy stą pi ła z re ci ta lem
Kry sty na Proń ko.

Wła ści cie lom gra tu lu je my po my słu na po łą cze nie no wo -
cze sno ści z hi sto rią. Jest to ini cja ty wa god na po chwa ły i na -
śla do wa nia, bo wiem ma bez po śred ni wpływ na zwięk sze nie
atrak cyj no ści tu ry stycz nej gmi ny. 

Ce�cy�lia�Ku�storz

Na cysterskim szlaku

Wydawca: Urząd Gminy Kłodawa • www.klodawa.pl
Zespół redakcyjny: Karolina Niciejewska, Joanna Gozdowska, Dagmara Wierzbicka, 
Cecylia Kustorz (redaktor naczelna) e-mail:ckustorz@klodawa.pl, tel. 95 7216 669

Współpraca: Grzegorz Zapytowski, Beata Grzegolec, Jarosław Pikuła



Gmina Kłodawa
w obiektywie...


