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Zbliżający się koniec
roku 2012 i jednocześnie
półmetek kolejnej kadencji
samorządu gminnego
sprzyja podsumowaniom
i refleksji. Spoglądając na
mijające lata i ostatnie
miesiące wspólnej pracy na
rzecz naszej Gminy, czuję
satysfakcję i dumę, że
mimo napiętych budżetów
i kolejnych obowiązków
spadających na jednostki
samorządu terytorialnego,

za którymi nie zawsze przekazywane były środki finansowe na
ich realizację, udało nam się zakończyć wiele ważnych dla Gminy
i jej Mieszkańców inwestycji. Cieszy także fakt, że Gmina osiąga
znaczące sukcesy w wielu zewnętrznych rankingach z tytułu
realizacji tak wielu zadań, a nasi Mieszkańcy osiągają sukcesy na
polu artystycznym, sportowym i zawodowym. Dumą napawa
fakt, że dzięki wspólnie podejmowanym inicjatywom
i aktywności, tworzymy zgodną społeczność z optymizmem
spoglądającą w przyszłość, czujemy się wszyscy
współgospodarzami Naszej Małej Ojczyzny.

Szanowni Państwo!
Przed nami rok 2013 i plany kolejnych działań zmierzających

do równomiernego rozwoju naszych miejscowości. Projekt
budżetu, jaki przedłożyłam Radzie Gminy, otrzymał pozytywną
opinię RIO w Zielonej Górze. Przewiduje on osiągnięcie
dochodów Gminy w wysokości 25.719.478,80 zł, natomiast
planowane wydatki to 23.636.799,80 zł. Nadwyżkę budżetową
planujemy przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań. Ma to na celu przygotowanie budżetu Gminy do
wykorzystania środków nadchodzącej perspektywy unijnej na
lata 2014-2020 i wkład własny na realizację wnioskowanych
zadań. W stosunku do tegorocznego budżetu, dochody wzrosną
o ok. 1,5 mln zł, a wydatki o 1,4 mln zł. Sytuacja finansowa Gminy
jest stabilna, o czym świadczy wskaźnik zadłużenia wg
sprawozdań za III kwartał 2012, który wynosi ok. 43%
(dopuszczalna granica ustawowego wskaźnika wynosi 60%)
natomiast łączna kwota długu w roku 2013 wyniesie 34,46%
planowanych dochodów. Budżet przyszłego roku jest budżetem
ambitnym. Wierzę, że dzięki sprawnemu pozyskiwaniu środków
pozabudżetowych z programów unijnych, dobrej współpracy
z Radą Gminy, Sołtysami – zawsze gotowymi do wypełniania
zadań na rzecz swoich środowisk, Radami Sołeckimi
i Mieszkańcami poszczególnych sołectw, jak również dzięki
operatywności pracowników urzędu oraz gminnych jednostek
organizacyjnych, wytyczone zadania zostaną zrealizowane. Do
najważniejszych z nich należą:
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Różanki,

Wojcieszyce i Kłodawa, w ramach zadania „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego
Gmin MG-6”;

• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
w miejscowościach, gdzie Gmina w najbliższych latach będzie
budowała sieci kanalizacji sanitarnych (Zdroisko, Rybakowo,
Santoczno, Łośno, Santocko);

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Chwalęcice (ul. Lipowa), Kłodawa (ul. Jeziorna) i Santocko (ul.
Orzechowa);

• kontynuacja współpracy z mieszkańcami w zakresie rozbudowy
infrastruktury technicznej (w ramach wspierania społecznych
inicjatyw lokalnych);

• wykonanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej
Chwalęcice – Kłodawa, począwszy od granicy z miastem. Drogi
powiatowe stanowią najdłuższą sieć dróg na terenie naszej
Gminy. Powiat, tak jak w poprzednich latach,  remontuje te
odcinki, które są współfinansowane przez samorządy gminne.
Nie sposób więc nie skorzystać z takiej możliwości polepszenia
stanu dróg, choćby kosztem dróg gminnych, po których jeździ
komunikacja publiczna i większość zmotoryzowanych
mieszkańców gminy;

• II etap modernizacji nawierzchni ul. Jeziornej w miejscowości
Santoczno;

• remont nawierzchni ul. Ogrodowej w Różankach;
• utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w kierunku cmentarza

w miejscowości Łośno;
• realizacja zadania związanego z usuwaniem wyrobów

zawierających azbest, w oparciu o Program Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

• przebudowa świetlicy wiejskiej w Różankach;
• remont budynku przedszkola w Wojcieszycach;
• budowa wiaty gospodarczej przy świetlicy wiejskiej w Łośnie;
• budowa boiska do siatkowej piłki plażowej w ramach programu

„Lubusik” w Kłodawie;
• wykup gruntu pod parking przy świetlicy wiejskiej

w Rybakowie;
• mając na względzie zachowanie ładu przestrzennego w gminie,

zakończone zostaną procedury związane z uchwalaniem
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
obrębów: Łośno, Santocko i Mironice;

• doprowadzenie instalacji wodociągowej do placu wiejskiego
w sołectwie Zdroisko;

• pozyskanie gruntów na potrzeby sołectwa Różanki-Szklarnia.

Szanowni Mizkańcy!
Dziękuję wszystkim, którzy z uwagą i zainteresowaniem

przyglądali się mojej pracy i kierowanego przeze mnie zespołu,
a także tym, którzy krytycznie oceniali nasze działania, co
motywowało nas do jeszcze większego wysiłku.

Słowa podziękowania kieruję do Radnych Rady Gminy,
Sołtysów i Rad Sołeckich, , członków OSP, klubów sportowych,
kół wędkarskich i łowieckich, Kombatantów, Klubów Seniora,
instruktorów świetlic, zespołów wokalno-instrumentalnych
i tanecznych, przedsiębiorców, instytucji współpracujących
z gminą, pracowników Nadleśnictwa, Lubuskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, a także do Wszystkich Mieszkańców,
którzy wspólnie przyczynili się do realizacji celów mających
wpływ na poprawę komfortu życia w naszej Gminie.

Drodzy Mizkańcy Gminy Kłodawa!



W imieniu własnym oraz pracowników Urzędu 
i gminnych jednostek organizacyjnych

Wójt Gminy Kłodawa

W imieniu własnym oraz Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

3

Spotkanie opłatkowe mieszkańców gminy, Kłodawa 2011

Szanowni Mizkańcy i Sympatycy Gminy Kłodawa, 
Czytelnicy „Kłodawskich Wici”
przyjmijcie życzenia prawdziwie radosnych 
i szczęśliwych, pełnych życzliwości, rodzinnego ciepła, 
zrozumienia i bliskości Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności, uśmihu i pogody ducha, 
wielu głębokich i radosnych przeżyć, odważnych, spełnionych 
marzeń, dużo radości, satysfakcji i wielu sukców w nadchodzącym Nowym Roku.

Największym sołectwem pod względem ilości mieszkańców jest Sołectwo Kłodawa
i liczy 2513 osób. Dalej są Różanki, gdzie zamieszkuje 1101 osób, Chwalęcice- 987,
Wojcieszyce- 946, Santocko- 690, Łośno- 456, Rybakowo-250, Santoczno- 234,
Różanki-Szklarnia- 203 i Zdroisko- 139 osób. Najmniejszym sołectwem jest Sołectwo
Mironice, które liczy 112 mieszkańców.
Mĳający rok 2012 zamykamy dodatnim przyrostem naturalnym. W Gminie urodziło
się 82 nowych mieszkańców. Gratulujemy Rodzicom!
Z przykrością informujemy, że na zawsze pożegnaliśmy 48 osób z naszej gminy.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy głębokiego współczucia!

W GMINIE KŁODAWA JEST JUŻ 7631 MIESZKAŃCÓW
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INWESTYCJE DROGOWE I KOMUNALNE
Osiedle Marzeń w Kłodawie ma chodnik
i nową nawierzchnię drogi
Mieszkańcy Osiedla Marzeń w Kłodawie mogą już korzystać
z nowo wybudowanego chodnika przy ul. Tęczowej.
Wyremontowana została też nawierzchnia ul. Perłowej. Zadanie
realizowane przez gminę Kłodawa w ramach dofinansowania
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (poziom
dofinansowania 30%).

Santoczno zyskało nową infrastrukturę
turystyczną dzięki funduszom unĳnym
Zakończono przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane
w ramach unĳnego programu PO RYBY (wysokość
dofinansowania 85%). Nad jeziorem Mrowinko
w Santocznie powstała nowa infrastruktura
turystyczna, zagospodarowana została plaża,
wybudowano wiatę oraz parking. Nad jeziorem
powstała ścieżka dydaktyczna. W ramach I etapu
modernizacji ul. Jeziornej wybrukowano 130-metrowy
odcinek tej drogi. W przyszłym roku dokończenie
inwestycji drogowej. 

W Chwalęcicach wyremontowano końcowy
odcinek ul. Lotniskowej

Mieszkańcy Chwalęcic, głównie rolnicy, mogą już swobodnie
dojeżdżać do pól nowo wyremontowanym odcinkiem
ul. Lotniskowej. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków
przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do
gruntów rolnych i leśnych (poziom dofinansowania 50%).

Wyremontowano odcinek drogi krajowej nr 22
Różanki – Zdroisko
W obrębie miejscowości Zdroisko, na drodze krajowej nr 22
wyremontowano prawie 2 km nawierzchni asfaltowej. Inwestorem
przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Zielonej Górze.

Kierowcy mogą już bezpiecznie dojechać
z Kłodawy do Barlinka

Zakończono przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 151 z Kłodawy
do Barlinka. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, który był
inwestorem tego zadania, pozyskał na przedsięwzięcie środki z Unii
Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (poziom dofinansowania 85%).Oczekujemy na
modernizację kolejnego odcinka drogi przebiegającej przez Kłodawę.

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE W GMINIE



INWESTYCJE DROGOWE I KOMUNALNE Nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku drogi
wjazdowej do Łośna
Mieszkańcy Łośna i Lip bezpieczniej dojadą do swoich domów nowo
wyremontowanym odcinkiem drogi powiatowej. W ramach
współpracy gminy Kłodawa i powiatu gorzowskiego na ostrym
zakręcie przed wjazdem do miejscowości Łośno wykonano nową
nakładkę asfaltową (samorządy współfinansowały zadanie po 50%).

Wyremontowano drogę
Mironice – Zamoksze

Nadleśnictwo Kłodawa wyremontowało
leśny odcinek drogi prowadzącej do osady
Zamoksze. Gmina Kłodawa zmodernizowała
pierwszy odcinek tej drogi, prowadzący od
miejscowości Mironice.

W planach jest remont drogi powiatowej Chwalęcice –
Kłodawa
W ramach porozumienia powiatu gorzowskiego z gminą Kłodawa, złożony został
wniosek do kolejnej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
na modernizację nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku od granicy
Chwalęcic z miastem Gorzowem w kierunku Kłodawy. Realizacja inwestycji
planowana jest w przyszłym roku.

Wyremontowany odcinek drogi dojazdowej z Santocka Kolonii w kierunku
wiaduktu na drodze ekspresowej S3.

Nowe punkty świetlne w Rybakowie i Chwalęcicach
Na ul. Polnej w Chwalęcicach oświetlono przystanek, z którego korzystają głównie
dzieci i młodzież dojeżdżająca do szkoły. W Rybakowie doświetlono skrzyżowanie
ulic: Dębowej i Lipowej.

Adaptacja budynku w Kłodawie na lokal
komunalny
Gmina Kłodawa powiększyła zasób mieszkaniowy poprzez adaptację
budynku gospodarczego zlokalizowanego za ośrodkiem zdrowia
w Kłodawie. Lokal składa się z pokoju, kuchni i łazienki. W ramach
inwestycji wykonano nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną i elektryczną.
Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wydzielono łazienkę z kabiną
prysznicową, umywalką i sanitariatami. Większość robót wykonali
pracownicy zatrudnieni  w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy
w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Dużą pomoc w zakresie
pozyskania materiałów do remontu obiektu uzyskano dzięki
osobistemu zaangażowaniu Tomasza Kalembkiewicza, nadleśni-
czego Nadleśnictwa Kłodawa. 

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE W GMINIE
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Poprawa bezpieczeństwa w Gminie
• Mieszkańcy ul. Huzarów w Chwalęcicach mogą

bezpiecznie wyjeżdżać z ulicy na drogę
powiatową. Gmina ustawiła lustro drogowe. 

• W Santocku Kolonii przy ul. Dębowej postawiono
drewnianą wiatę przystankową, pod którą będą
mogły schronić się dzieci czekające na gimbus.

• W Łośnie ustawiono nową wiatę autobusową na
przystanku wyjazdowym w kierunku Kłodawy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp., które w imieniu gmin zrzeszonych w ZCG
MG-6 jest beneficjentem zadania pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego
Gmin MG-6” ogłosiło przetarg na budowę sieci wodno-
kanalizacyjnej na terenie gminy Kłodawa. 

Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia
realizowane będą w ramach Kontraktu nr 3 obejmującego
następujące zadania:
Zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Różanki
(ul. Brzozowa, Dębowa, Folwarczna, Gorzowska, Kasztanowa,
Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Niepodległości, Ogrodowa,
Osiedle Parkowe, Sportowa, Wojcieszycka, Wiśniowa, Zielona). 
- łączna długość zaprojektowanych kanałów grawitacyjnych

DN 160-200 - 6859 m,
- łączna długość zaprojektowanych rurociągów tłocznych DN

90 - 110 - 555 m,

- liczba przepompowni / tłoczni ścieków - 4 szt.
Zadanie 2 – Budowa wodociągu przesyłowego – zasilanie m.
Mironice (od strony Kłodawy).

- łączna długość zaprojektowanych przewodów wodocią-
gowych DN 90 - 110 - 1147 m.

Zadanie 3 – Budowa wodociągu przesyłowego – Chwalęcice -
Santocko (od strony Chwalęcic od skrzyżowania ulicy
Partyzantów z ulicą Leśną do ulicy Poligonowej i dalej do jej
skrzyżowania z ulicą Wiejską w Santocku oraz w Chwalęcicach
ulica Brzozowa, Dębowa, Leśna, Pszeniczna i Sosnowa). 
- łączna długość zaprojektowanych przewodów wodocią-

gowych DN 90-160 - 4555 m.
Zadanie 4 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kłodawa
(ul. Azaliowa, Kwiatowa, Leśna, Magnoliowa, Mironicka, Na
Skarpie, część ulicy Polnej, Spokojna, Strumykowa,
Wojcieszycka, Zacisze, Zielna, Żytnia). 

Gospodarka wodno-ściekowa 
na terenie Gminy Kłodawa

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE W GMINIE
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Rusza przebudowa świetlicy w Różankach

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE W GMINIE

- łączna długość zaprojektowanych kanałów grawitacyjnych
DN 160-200 - 5579 m,

- łączna długość zaprojektowanych rurociągów tłocznych DN
90 - 1835 m,

- łączna liczba przepompowni / tłoczni ścieków - 8 szt.
Zadanie 6 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Wojcieszyce (ul. Jeziorna, Kasztanowa, Parkowa, Polna,
Sportowa, część ulicy Strzeleckiej, Wspólna).
- łączna długość zaprojektowanych kanałów grawitacyjnych

DN 160-200 - 2333 m,
- łączna długość zaprojektowanych rurociągów tłocznych -

281 m
Realizacja zadania przewidziana jest w okresie od od 1 marca

2013 roku do 30 września 2014 roku. Szczegółowy zakres
rzeczowy inwestycji jest do wglądu w Urzędzie Gminy
w Kłodawie pok. nr 15.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp rozpoczęło już prace przy budowie sieci
kanalizacji sanitarnej Chwalęcicach, z której będą mogli
korzystać mieszkańcy ul. Ogrodowej, Żytniej, Krótkiej
i Bocznej. Do końca br. zostanie wybudowana także sieć
kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej, Ogrodowej i Śliwkowej

w Santocku. Na realizację tego gmina otrzyma 70%
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”. 

W mĳającym roku gmina Kłodawa wspólnie z mieszkańcami
w ramach społecznych inicjatyw lokalnych wybudowała sieci
wodociągowe w Santocku (ul. Żytnia, Myśliwska, Dębowa)
oraz sieć kanalizacyjną w Kłodawie (ul. Kameliowa). 

Grze gorz Za py tow ski

Pierwsze prace dotyczące  remontu świetlicy w Różankach
rozpoczęły się  w 2009r.  Podczas kilku spotkań z Radą Sołecką
oraz radnymi wypracowano założenia projektowe na bazie,
których  została opracowana dokumentacja techniczna.
W 2012r. z samorządem województwa lubuskiego została
podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji w wysokości
do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Do przetargu

na wykonanie robót budowlanych przystąpiło aż 16 firm.
Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację
zadania. Planowany termin zakończenia nastąpi 15 maja 2014
roku.  

Grze gorz Za py tow ski
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Fundusze na inwestycje i rozwój
Rok 2012 to okres intensywnej pracy związanej z pozyskiwaniem

dodatkowych środków z funduszy europejskich i krajowych na
realizację zadań gminnych. W ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” realizowane jest zadanie pn.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej
w ul. Owocowej, Ogrodowej i Śliwkowej w miejscowości
Santocko”. Koszt całkowity zadania wynosi 122 136,28 zł, z czego
dofinansowanie 74  473,00 zł (75%). W ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” rozpoczęto realizację inwestycji pn.
„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z budową infrastruktury
technicznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości
Różanki”. Koszt całkowity zadania wynosi 1 025 803,62 zł, z czego
dofinansowanie 416 993,34 zł (50%). W ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Odnowa i rozwój wsi)
30 października 2012 r. Gmina Kłodawa podpisała umowy
o dofinansowanie realizacji dwóch zadań: „Remont świetlicy
wiejskiej w miejscowości Wojcieszyce – etap II” – koszt całkowity
inwestycji wynosi 150 057,33 zł, z czego dofinansowanie 97
598,00 zł (80%) oraz „Budowa miejsc postojowych samochodów
osobowych na ul. Bukowej i Makowej w Kłodawie wraz
zagospodarowaniem terenów przyległych” - koszt całkowity
zadania wynosi 275 869,24 zł, z czego dofinansowanie wynosi 178
751,00 zł (80%). Z Programu Operacyjnego RYBY Gmina
Kłodawa otrzymała 85% dofinansowania na realizację zadania pn.
„Budowa małej infrastruktury turystycznej przy brzegu jeziora
Mrowinko w miejscowości Santoczno wraz z budową parkingu
i remontem fragmentu nawierzchni ulicy Jeziornej”. Całkowity
koszt inwestycji wynosi 194 340,00 zł, z czego dofinansowanie 168
189,00 zł. W ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo
– Dostępność – Rozwój” zrealizowano inwestycję pn.
„Utwardzenie nawierzchni ul. Perłowej oraz budowa chodnika
w pasie drogowym ul. Tęczowej”. Wartość zadania wynosi 313
885,37 zł, z czego dofinansowanie 30% - 94 165,61zł.
Przeprowadzono również remont nawierzchni drogi rolniczej –
ulicy Lotniskowej w miejscowości Chwalęcice, na który

uzyskaliśmy dotację celową z budżetu Województwa Lubuskiego.
Koszt zadania wyniósł 51 tys. zł.

W ramach II edycji programu „Lubusik – sportowe lubuskie na
lato” Gmina Kłodawa otrzymała z środków Województwa
Lubuskiego 6 000,00 zł dotacji na budowę boiska do plażowej piłki
siatkowej w miejscowości Łośno oraz przeprowadzenie Letniego
Turnieju Siatkowej Piłki Plażowej.

Gmina Kłodawa uczestniczy w projekcie pn. „Mali Odkrywcy II”
realizowanym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.
W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia dla nauczycieli
szkół podstawowych i przedszkoli w zakresie prowadzenia projektów
badawczych z dziećmi. Gmina Kłodawa zakwalifikowała się do
Programu „Na własne konto” koordynowanego przez Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W jego ramach prowadzone są
pozalekcyjne zajęcia dla uczniów gimnazjum z zakresu ekonomii,
kształtowania postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania
własnej ścieżki zawodowej. Współczesny rynek pracy wymaga od
młodych ludzi umiejętności społecznych (m.in. komunikacyjnych,
pracy w grupie, autoprezentacji) przydatnych w przyszłym życiu
zawodowym. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w Programie wpłynie
na trafne wybory ścieżki edukacyjnej, a w przyszłości - zawodowej.
Obecnie na terenie gminy ma swoją siedzibę ponad 800 osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i być może
gimnazjaliści uczestniczący w zajęciach w przyszłości zasilą ich
grono.

Pozytywną ocenę uzyskał wniosek o dofinansowanie projektu
systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-
III w Zespołach Szkół w Gminie Kłodawa”. W ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2012/2013
prowadzone są zajęcia dodatkowe dla klas I-III w Zespole Szkół
w Kłodawie i Różankach. Wartość projektu wynosi 71 600,00 zł,
z czego dofinansowanie wynosi 100%.

Ponadto trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej
związanej z aplikowaniem o środki unĳne na realizację inwestycji
w roku 2013 i 2014. W styczniu 2013r. zostaną złożone wnioski na
dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE W GMINIE

Planowanie przestrzenne
w gminie Kłodawa
Trwają prace planistyczne związane z opracowaniem
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego między Wojcieszycami i Różankami oraz
planów miejscowych dla Mironic, Santocka i Łośna.
Projekt planu dla Mironic został przekazany do Rady
Gminy celem zatwierdzenia. Natomiast plany dla
Łośna i Santocka po uzyskaniu właściwych opinii
i uzgodnień zostaną wyłożone do publicznego
wglądu. Po zakończeniu procedury planistycznej
związanej ze zmianą studium, będzie można
kontynuować prace planistyczne dla obrębu Kłodawa. 

Grze gorz Za py tow ski
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WAŻNIEJSZE INWESTYCJE W GMINIE

Drodzy Mieszkańcy!
Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie

musimy dążyć do właściwego postępowania
z nimi. W styczniu 2012 roku weszła w życie
nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach zmieniająca od podstaw
system zagospodarowania odpadów. Od 1 lipca
2013 roku mieszkańcy będą korzystali z prostego systemu, który
ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację i odzysk
odpadów, a w szczególności mniejsze zanieczyszczenie środowiska.
NA CZYM TO POLEGA?

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru
odpadów komunalnych. Obowiązek podpisania umowy z firmą
wywozową przejmie Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą
w Gorzowie. W związku z tym do 30 czerwca 2013 r. wszyscy
mieszkańcy będą musieli skutecznie wycofać się z umów
podpisanych z firmami zajmującymi się wywozem śmieci. Ważne,
aby pamiętać, że dotychczasową umowę należy rozwiązać
samodzielnie. Należy to zrobić odpowiednio wcześniej,
w zależności od zapisów w indywidualnej umowie, dotyczących
rozwiązania umowy (okres wypowiedzenia).

ZCG MG-6 wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które
będa odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.
Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu.
Za odbior odpadów wszyscy mieszkańcy Związku uiszczać będą
opłatę opartą na określonej przez ZCG MG-6 podstawowej
stawce, która zależna będzie od: liczby mieszkańców lub od
powierzchni nieruchomości, albo od ilości zużytej wody lub będzie
stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego. Wyjątek będą
stanowić osoby segregujące śmieci– ekologiczni płacą mniej!
KORZYŚCI Z WPROWADZONYCH ZMIAN:

• niższe opłaty – na mocy ustawy opłata za odpady
posegregowane będzie niższa, dlatego warto segregować
odpady;

• objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym
systemem odbioru odpadów, dzięki czemu zwiększy się odbiór
odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną
nielegalne wysypiska odpadów komunalnych;

• wyeliminowanie zjawiska palenia odpadów w piecach
domowych;

• nowoczesne zagospodarowanie odpadów
komunalnych w regionalnych instalacjach
przetwarzania odpadów;
• możliwość oddawania odpadów problemowych
do specjalnych punktów selektywnego zbierania
odpadów.

Bliższych informacji udzielają pracownicy ZCG-MG-6
w Gorzowie Wlkp. tel.957330493/4.

Informujemy, że zmiana zasad w gospodarowaniu odpadami nie
jest wprowadzana z inicjatywy Urzędu Gminy Kłodawa, ale
stanowi obligatoryjny obowiązek nałożony Ustawą z 1 lipca 2011r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011 r. nr 152 poz. 897).

Związek Celowy Gmin MG-6 apeluje
do mieszkańców 

………………………, dnia …………………..
……………………………………
(imi! nazwisko)

……………………………………
(adres)

……………………………………

PESEL: ……………………..……

       ………………………………………………………….

       ………………………………………………………….
             (nazwa i adres firmy, która wywozi odpady)

………………………………………………………….

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Niniejszym wypowiadam umow! numer ………………… z dnia ………………… 

na wywóz nieczysto"ci sta#ych z posesji po#o$onej w …………..…………………… przy

ul. ………………………………… z zachowaniem okre"lonego w zawartej umowie 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzie% 30.06.2013r. Powodem rozwi&zania umowy 

jest przej!cie obowi&zku gospodarowania odpadami komunalnymi przez gmin!.

……………………………………….
(czytelny podpis)

ścieków w miejscowości Santoczno, Rybakowo, Zdroisko, Łośno,
Lipy, Santocko” i operacji pn. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno – tłocznej w ul. Lipowej w miejscowości Chwalęcice
oraz w ul. Jeziornej w miejscowości Kłodawa” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” oraz zadania pn. „Remont
Przedszkola Gminnego w Wojcieszycach” w ramach Programu
Operacyjnego RYBY. 

W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013

Fundusz Małych Projektów EWT w Euroregionie „Pro Europa
Viadrina” Gmina Kłodawa wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Kłodawie z/s w Wojcieszycach uzyskała do 95% dofinansowania na
realizację następujących projektów: Mini playback show, Polsko-
niemiecki Dzień Strażaka, Konkurs wokalno-muzyczny „O
Kłodawskiego Słowika”, Kłodawska Majówka 2012, Wspólne
wędkowanie nad jeziorem Kłodawskim, Polsko-niemiecki turniej
piłkarski w Różankach, Sport i Muzyka, Polsko-niemiecki festiwal
smaków, Polsko-niemiecka inauguracja roku szkolnego 2012/2013
oraz Złota jesień- polsko-niemieckie spotkanie seniorów.

Beata Grzegolec, Marta Pawlak



Drogami powiatowymi dojeżdżamy do wszystkich sołectw
w naszej gminie. Połączenie odśnieżania dróg gminnych
z powiatowymi pozwoli łatwiej utrzymać przejezdność dróg.
Zakład Komunalny Gminy Kłodawa dysponuje wystarczającymi
zasobami sprzętowymi do realizacji zadań zimowych.

Mamy ciągnik Zetor Proxima 90 z pługiem o szerokości 2,7 m,
dzięki któremu odśnieżamy drogę o szerokości ponad 5 m.
Posiadamy jeszcze jeden ciągnik marki Pronar MTZ 82A
z napędem na 4 osie i pługiem, koparko-ładowarkę z pługiem oraz
dwa rozrzutniki do piasku z solą. Oprócz tego dysponujemy
dwoma samochodami dostawczymi, w tym wywrotką do ręcznego
posypywania miejsc niebezpiecznych i uzupełniania piasku
w pojemnikach na przystankach.

Mamy wystarczającą ilość soli i piasku, z możliwością
uzupełnienia zapasów. W przypadku ekstremalnych opadów
śniegu, będziemy korzystać z pomocy innych firm z naszej gminy,
posiadających niezbędny sprzęt. Przy opadach śniegu lub
wystąpieniu znacznej śliskości dróg, przystąpimy do pracy
w godzinach wczesnorannych, także w święta. 

Drogi gminne i powiatowe utrzymuje się w V i VI standardzie,
czyli dopuszcza się przerwy w komunikacji nawet do 24h,
utrudnienia w ruchu, zaspy czy wystąpienie śliskości. Rozpoczęcie
odśnieżania na drogach powiatowych następuje wyłącznie po
uzyskaniu zgody Starostwa Powiatowego. Telefony do Wydziału
Dróg Powiatowych – (95) 7314-570 lub 505-053-360.

Wszystkim korzystającym z dróg w naszej gminie życzę średniej
i nie za długiej zimy, w której w przetrwaniu postaramy się pomóc.

Jacek Zatoka – Kierownik ZKGK

Zimowe utrzymanie dróg pod opieką
Zakładu Komunalnego
W sezonie zimowym 2012/13 Zakład Komunalny będzie utrzymywał – oprócz dróg gminnych,
także drogi powiatowe w naszej gminie. 

10

Telefon alarmowy: 
784 963 306

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

• Droga krajowa nr 22 relacji Gorzów Wlkp. –
Różanki – Strzelce Kraj. – GDDKiA – Rejon Dróg
Krajowych w Gorzowie Wlkp. ul.Kostrzyńska 4a –
tel. (95) 722-84-46

• Droga wojewódzka nr 151 relacji Gorzów Wlkp. –
Barlinek – ZDW – Rejon Dróg Wojewódzkich -
Kłodawa ul.Owocowa 2 – tel. (95) 733-51-02

W stronę ekologii
W miejscowościach, w których nie ma jeszcze systemu kanalizacji

sanitarnej, w szczególności w Zdroisku, Rybakowie, Santocznie,
Łośnie,  Gmina Kłodawa zamierza przystąpić do projektu budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie, w ramach którego ma
powstać ok. 60 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków będzie
realizowane wspólnie z mieszkańcami w dwóch etapach w okresie

najbliższych dwóch lat. Zakończono już indywidualne konsultacje
z odbiorcami końcowymi i wyłoniono grupę gospodarstw
domowych kwalifikujących się do udziału w projekcie. Obecnie
przygotowywana i kompletowana jest dokumentacja do złożenia
wniosku o dofinansowanie.  

Beata Grzegolec



Kto będzie świadczył usługi przewozów pasażerskich w gminie w 2013 roku? Obecnie usługę
przewozów pasażerskich świadczą: Miejski Zakład Komunikacji obsługujący południową część
gminy (sołectwo Różanki Szklarnia oraz miejscowości: Różanki, Wojcieszyce, Kłodawa,
Chwalęcice, Mironice i Santocko) oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej obsługujące
północną części gminy (miejscowości: Zdroisko, Santoczno, Rybakowo i Łośno).

Na koszty realizacji przewozów pasażerskich składają się: cena
biletu jednorazowego lub miesięcznego, za który płaci pasażer,
oraz dopłata do tzw. wozokilometra, która obciąża budżet gminy
Kłodawa. W bieżącym roku gmina Kłodawa przekaże w formie
dotacji w/w przewoźnikom kwotę ok. 400 tys. zł, z czego ok. 200
tys. zł dla PKS-u (dotacja do 1 wozokilometra – 1,90 zł brutto)
oraz 210 tys. zł dla MZK (dotacja do 1 wozokilometra – 1,74 zł
brutto).

W przypadku obsługi świadczonej przez MZK, Urząd Gminy
Kłodawa od ponad roku usiłował przekonać Urząd Miasta
Gorzowa Wlkp.(jako organizatora przewozów) i MZK (jako
przewoźnika) do przedłużenia linii 123 bezpośrednio do centrum
miasta (przystanek przy Łaźni), aby mieszkańcy Różanek
i Wojcieszyc nie musieli przesiadać się przy pętli tramwajowej na
inne linie. Wszystkie rozmowy kończyły się tym, że w ramach
obowiązujących dopłat, linia ta musi kończyć się przy pętli, a za
ewentualne jej przedłużenie gmina Kłodawa ma być obciążona
dodatkowymi, bardzo wysokimi kosztami.

W listopadzie, podczas dorocznego spotkania członków
Porozumienia Komunalnego, do którego należy gmina Kłodawa,
przedstawiciel Gorzowa poinformował, że od 1 stycznia 2013 r.
MZK będzie funkcjonował jako spółka prawa handlowego
i w związku z tym wzrośnie koszt gminnej dotacji do 1
wozokilometra z 1,74 do 3,36 zł brutto o 97%. Mając na uwadze

liczbę wozokilometrów, jakie wykonuje obecnie MZK, czyli 120
tys., w budżecie gminy na 2013 rok trzeba by zaplanować ok. 410
tys. zł dla MZK i ok. 200 tys. zł dla PKS, co razem daje kwotę
dotacji na przewozy pasażerskie ok. 600 tys. zł.

Można utrzymać dotację na poziome roku 2012, ale wtedy za
bilet jednorazowy na liniach świadczonych przez MZK
mieszkaniec płaciłby 12-14 zł złotych, a za bilet miesięczny ok.
360.

Chcąc zabezpieczyć w rozsądnych cenach komunikowanie się
mieszkańców gminy Kłodawa z Gorzowem oraz to, że jest wiele
innych ważnych zadań do wykonania, Rada Gminy Kłodawa
uznała, że proponowana stawka dotacji dla MZK jest nie do
zaakceptowania i zobowiązała Wójta Gminy Kłodawa do
przygotowania i ogłoszenia w I kwartale 2013 roku przetargu
publicznego celem wyłonienia nowego podmiotu świadczącego
usługi przewozów pasażerskich na terenie gminy.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o niewykupowanie
długoterminowych biletów miesięcznych, t.j. dłuższych niż 1
miesiąc.

O wszystkich istotnych sprawach dotyczących w/w przewozów
będziemy informować na stronie internetowej Urzędu Gminy
Kłodawa, na tablicach ogłoszeń i za pośrednictwem Radnych
i Sołtysów.

Andrzej Kwiatkowski

MZK, PKS, a może inny przewoźnik?

Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie
z majątku będącego w posiadaniu osób
fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz
jednostek samorządu terytorialnego wyrobów
zawierających azbest. Dofinansowanie nie
obejmuje podmiotów, które we własnym
zakresie zleciły demontaż, transport i/lub
przekazały do unieszkodliwienia wyroby
zawierające azbest. Kosztami kwalifikowanymi
do dofinansowania są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu
ekologicznego obejmujące wyłącznie koszty demontażu,
zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia
wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania może
wynosić do 100%  kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie

nie obejmuje kosztów nowego pokrycia
dachowego. Właściciele posesji
zamierzający wziąć udział w Programie
muszą posiadać prawo do dysponowania
obiektem oraz zgłosić w Starostwie
Powiatowym prace niewymagające
pozwolenia na budowę lub uzyskać decyzję
– pozwolenie na budowę.
Warunkiem realizacji przedsięwzięcia jest

uzyskanie przez Gminę dotacji w WFOŚiGW w Zielonej Górze. 
Wszyscy zainteresowani udziałem w Programie mogą uzyskać
szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Kłodawa u Marty
Pawlak, pod numerem telefonu: 95 7 216 667 (pok. nr 16).

Marta Pawlak

Uwaga! Program Azbest
Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Do Programu przystąpił
WFOŚiGW w Zielonej Górze, do którego jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o dotacje.
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Bezdomność to nie tylko brak mieszkania czy stałego zameldowania.
Synonimem bezdomności jest „sytuacja kryzysowa”, w której ci
ludzie się znaleźli, wykluczenie społeczne, marginalizacja,
samotność, bezradność, nieprzystosowanie do życia. Ich przyczyny
też są bardzo różne: skomplikowana relacja rodzinna, problemy
finansowe lub wadliwe rozwiązania instytucjonalne, kłopoty
finansowe, uzależnienie od narkotyków czy alkoholu.
Bezdomność i wykluczenie społeczne są problemem globalnym –
coraz trudniejszym do rozwiązania. Nie omĳa on ani naszego kraju,
ani gminy. 
Problem bezdomności, jako braku własnego mieszkania, jest jeszcze
możliwy do rozwiązania. Dużo trudniej pomóc osobom, które czują
się bezdomne psychicznie i uczuciowo, które straciły sens życia, nie
chcą wracać do miejsca, w którym awanturują się rodzice, rządzi
alkohol i przemoc… 
Jako społeczność lokalna powinniśmy – szczególnie teraz, zimą –
zwracać szczególną uwagę na problemy innych osób. 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie

w okresie przedzimowym dokonują wnikliwej analizy sytuacji osób
starszych, samotnych, bezradnych wobec problemów życiowych.
Staramy się zabezpieczyć zaopatrzenie w opał, odzież, niezbędną
żywność. Współpracujemy ze Strażą Gminną, Policją, Schroniskiem
im. Brata Alberta w Gorzowie, by szybko i skutecznie przeciwdziałać
zagrożeniom mogącym dotknąć najsłabszych mieszkańców.

APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW GMINY!
o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej informacji o osobach,
co do których istnieje zagrożenie utraty zdrowia lub życia z powodu
niskich temperatur.
Informujemy, że w Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody
Lubuskiego uruchomiono bezpłatną infolinię: 0 800 109 160, pod
którym osoby bezdomne i potrzebujące pomocy mogą uzyskać
pełną informację o miejscach noclegowych oraz punktach
wydawania posiłków i odzieży. 
Można również zgłaszać sprawy Policji (997) bądź Straży Gminnej
(504  185  404) i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodawie (95 7 216 663, 7 310 046).

Pomóżmy im przetrwać zimę
Wraz z zimą powraca problem osób bezdomnych i bezradnych. Często patrzymy na nie niechętnie,
stereotypowo, lub obojętnie omĳamy. Śpią na ławkach, klatkach schodowych, dworcach. Grzebią
w śmietnikach. Żebrzą. Niektórzy są młodzi, inni starzy. Część dba o czystość i zachowanie pozorów normalnego
życia, inni są zaniedbani i odpychający. Czy zastanawiamy się, co zdecydowało o ich losie?

Rok 2012 nie oszczędzał naszych gminnych strażaków. Aż
238 razy byli oni wzywani do różnego rodzaju zdarzeń:
pożarów, wypadków, os, szerszeni itp. Najbardziej jednak
martwią liczne pożary w Rybakowie najprawdopodobniej
spowodowane podpaleniem.Tematem zajęła się prasa pisząc:

„…Ludzie mówią, że w Rybakowie grasuje podpalacz.
Pożary domków letniskowych zaczęły się tu wczesną wiosną.
Ustały na czas sezonu, kiedy nad pobliskie jeziora zjeżdżają się
wczasowicze. Ale w ostatnią niedzielę spłonął już piąty. Straty?
Olbrzymie. Jak mówią mieszkańcy, jeden taki domek kosztuje
co najmniej 150 tys. zł. Drewniane konstrukcje palą się szybko. 

– Zanim dojechali tu strażacy, to już właściwie paliły się tylko
zgliszcza – mówi Czytelnik, który zgłosił nam ten temat. Nie
chce nazwiska w gazecie. Boi się, że jego domek może być
kolejny. Niektórzy rzucili się do wykupywania polis
ubezpieczeniowych. – Człowiek odkładał, żeby zbudować coś na
działce, a teraz w ciągu kilkudziesięciu minut cały ten wysiłek może
pójść z dymem - mówi kolejny z naszych rozmówców... (Gazeta
Lubuska z 6.11.2012 r.)

W Santocznie i Rybakowie odbyły się zebrania mieszkańców
z udziałem władz gminy i przedstawicieli komendy powiatowej
policji. Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły być
świadkami zdarzenia lub mają jakiekolwiek informacje mogące
pomóc w ujęciu sprawcy  podpaleń,  o kontakt pod nr tel. 95
738 23 11 lub 997. 

Strażackie wydarzenia
W gminie Kłodawa działa 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Już trzy z nich – OSP Kłodawa, OSP
Różanki i OSP Santocko – są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Poza tymi
strukturami znajdują się OSP Rybakowo i OSP Łośno.
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Od rana na ulicach poszczególnych miejscowości kwestowało
prawie 20 wolontariuszy. O godz. 12.30 do akcji włączył się
kłodawski klub morsów ESKIMO, zaliczając „świąteczną kąpiel”
w pobliskim jeziorze. Scena muzyczna ruszyła o godz. 14.00
w auli Zespołu Szkół w Kłodawie. Wystąpiły gminne zespoły
wokalno-muzyczne, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Chwalęcic, młodzieżowe zespoły taneczne, Gorzowskie
Stowarzyszenie Miłośników Star Wars „Dagobah”, Zumba
Fitness oraz gorzowskie formacje rockowe: Provintzya
i Forbidden Souls. Nie zabrakło licytacji. Swoje gadżety
przekazały kluby sportowe: Stal Gorzów, KSSSE AZS PWSZ,
GTPS, Stilon Gorzów, Urząd Gminy Kłodawa, Centrum
Konferencyjno Szkoleniowe Cysters z Mironic, wicewojewoda,
Nadleśnictwo Kłodawa, oraz gminne koła myśliwskie. W ramach
Światełka do Nieba, z Kłodawy wyleciały Lampiony Szczęścia,
a cała akcja zakończyła się ogromnym sukcesem finansowym –
uzbieraliśmy ponad 9 tys. zł! 

Gmina Kłodawa przygotowała podczas ferii zimowych
ciekawy program zajęć dla najmłodszych mieszkańców. Bogate
harmonogramy przygotowały instruktorki świetlic wiejskich.
Wszyscy chętni mogli wziąć udział w turniejach gier planszowych,

tenisa stołowego czy piłkarzyków oraz skorzystać z wyjazdów na
basen, lodowisko, do kina lub muzeum.

W sali widowiskowej GOK-u rozstawione zostały boksy,
w których znajdowało się prawie 10 tys. klocków lego. Do zabawy
zaproszono dzieci z terenu gminy w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Dowieziono je do GOK-u autobusem.
Codziennie działał również Salon Gier. Dostępne były
stanowiska komputerowe oraz gry planszowe dla dzieci
i młodzieży. Większość miała charakter towarzysko-edukacyjny.
Dla najmłodszych przygotowano puzzle o różnym poziomie
trudności oraz kącik plastyczny. 

W 5 świetlicach odbyły się spotkania z gorzowską aktorką
Bożeną Pomykałą-Kukorowską. „Z Problemem na Ty” – to
kampania promująca walkę z nałogami u dzieci i młodzieży
poprzez profilaktykę i uświadamianie, do czego mogą
doprowadzić skutki narkomanii, alkoholizmu, przemocy oraz
braku miłości w rodzinie. 

Ferie zakończył Halowy Turniej Świetlic O Puchar Wójta
Gminy Kłodawa, który odbył się w Hali Sportowej ZS
w Kłodawie. Była to nie tylko okazja do obejrzenia nowo
wybudowanego kompleksu, ale przede wszystkim dobra zabawa

Co w GOK-u piszczy?
W mĳającym roku działalność Gminnego Ośrodka Kultury rozpoczęliśmy od XX Finału WOŚP.
Korzystając z nowo powstałego obiektu Zespołu Szkół w Kłodawie, zorganizowaliśmy koncert
połączony ze zbiórką pieniędzy na rzecz Orkiestry. Gmina Kłodawa po raz pierwszy uczestniczyła
w Finale z takim rozmachem. 
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i zdrowa rywalizacja. Gry i zabawy sportowo-zręcznościowe
przeprowadzili nauczyciele szkół z Kłodawy i Różanek. 

Zespoły reprezentujące poszczególne świetlice rozegrały
miniturniej w tenisa stołowego, siatkówkę, piłkę nożną, ringo, itp.
W każdej konkurencji do zdobycia była określona liczba punktów,
które w łącznej klasyfikacji decydowały o kolejności świetlic. Trzy
pierwsze miejsca uhonorowane zostały pucharami, kolejne –
pamiątkowymi dyplomami. Wszystkie drużyny otrzymały
nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy. 

W marcu uczestników świetlic zaproszono do Chwalęcic na
„Wieczór Bajek”. To cykliczna impreza promująca czytelnictwo,
która w tym roku prezentowała twórczość znanych i lubianych
polskich poetów i bajkopisarzy. Młodzież miała okazję wysłuchać
wierszy w wykonaniu wójta, radnych gminy, dyrektora GOK-u,
zespołu Kłodawianki oraz gorzowskich radnych: Grażyny
Wojciechowskiej, Jerzego Sobolewskiego i Zenona Burzawy.
Między wierszami pojawił się minikonkurs wiedzy o Polsce.
Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące geografii, historii
oraz aktualnych wydarzeń politycznych. Mimo punktów
zebranych za poprawne odpowiedzi, nie było końcowej
klasyfikacji. Każda świetlica dostała pamiątkowe dyplomy
i prezenty w postaci książek. Na zakończenie wystąpił Zespół
Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy, który zatańczył krakowiaka –
taniec, dzięki któremu zajął II miejsce na Mistrzostwach Świata
w Korei. Po pokazie zespół zaprosił do wspólnej zabawy. By
podkreślić „polski” charakter spotkania, gospodarze poczęstowali
wszystkich bigosem. 

Bardzo pracowitym miesiącem okazał się kwiecień.
W Rybakowie odbyła się kolejna edycja Mini Playback Show,
w tym roku dofinansowana ze środków Euroregionu Pro Europa
Viadrina. W imprezie wzięli udział uczestnicy z Niemiec. 

W Różankach odbył się II Gminny Turniej Tenisa Stołowego
organizowany przez dzielnicowego Gminy Kłodawa asp. Bog-
dana Prokopiuka oraz Gminny Ośrodek Kultury. Zawody
przeprowadzono w hali sportowej Zespołu Szkół w Różankach.
W zawodach udział wzięli uczestnicy gminnych świetlic wiejskich.
Każda miejscowość miała prawo do wystawienia trzech
reprezentantów (po jednym w każdej kategorii). I faza rozgrywek
przeprowadzona była systemem pucharowym (losowanie par),
następnie czterech najlepszych graczy w poszczególnych
kategoriach grało na zasadzie „każdy z każdym”, decydując
o miejscach „na pudle”. Wszyscy zawodnicy przed rozpoczęciem
turnieju otrzymali rakietki, a zwycięzcy pamiątkowe puchary
i dyplomy oraz cenne nagrody – aparaty fotograficzne
i odtwarzacze mp3.

W Santocznie na corocznym Turnieju Świetlic spotkała się
młodzież ze wszystkich sołectw. Czteroosobowe zespoły
rywalizowały w konkursie plastycznym, grze w lotki, piłkarzyki
stołowe, w rzucie do kosza czy biegach sprawnościowych.
W poszczególnych konkurencjach zdobywano punkty, a ich suma
wyłoniła zwycięzcę, którym w tym roku została świetlica
z Wojcieszyc.

Maj tradycyjnie rozpoczęły Polsko-Niemieckie Zawody
Strażackie, które odbyły się w Kłodawie. W imprezie wzięły udział
jednostki OSP z Gminy Kłodawa oraz Seelow Land. Zawody
przebiegały w atmosferze zdrowej, sportowej rywalizacji,
a strażaków gorąco dopingowali mieszkańcy poszczególnych
sołectw. Najlepszą jednostką okazała się OSP Santocko. Po
dekoracji i zakończeniu zawodów, do zabawy zaprosiły
wszystkich gminne zespoły wokalne. Spotkanie miał zakończyć
koncert zespołu Panama, ale z powodu nieoczekiwanej burzy nie
doszedł on do skutku. Złe warunki atmosferyczne w godzinach
wieczornych nie przyćmiły jednak wspaniałej atmosfery zawodów. 

12 maja w sali widowiskowej GOK odbył się finał VI edycji
Powiatowego Konkursu Wokalno-Muzycznego O Kłodawskiego
Słowika. Prawie 40 uczestników z Santocka, Różanek, Kłodawy,
Jenina, Bogdańca, Santoka, Lubniewic oraz Falkenhagen, Lietzen
i Gorzowa, walczyło o statuetkę Kłodawskiego Słowika oraz
wyróżnienia w czterech kategoriach: dzieci w wieku
przedszkolnym, szkoły podstawowe kl. I-III, szkoły podstawowe
kl. IV-VI, szkoły gimnazjalne i średnie. Występy oceniało jury
w składzie: Jolanta Matuszak (wokalistka), Dariusz Kamrad
(muzyk) i Dariusz Glapa (wokalista, kompozytor). Konkurs –
poza okazałymi nagrodami rzeczowymi i statuetkami, premiował
najlepszych wokalistów do występu na Kłodawskiej Majówce,
która odbywała się pod hasłem „Kłodawskie Euronalia 2012.
Nieprzypadkowo 26 maja, w Dzień Matki, imprezę rozpoczął
program artystyczny przygotowany przez przedszkolaki i uczniów
z terenu gminy. Było to podziękowanie dla wszystkich mam
w dniu ich święta. 

Wójt wraz z sołtysami, pamiętając o zbliżającym się Dniu
Dziecka, zaprosił natomiast najmłodszych na słodycze oraz
wspólnego grilla i do bezpłatnego korzystania z „dmuchańców”.
O godz.13.00 przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan oraz
wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak oficjalnie przywitali gości
i zaprosili do zabawy. „Kłodawskie Euronalia” miały na celu
integrację środowiska oraz połączenie sportu z dobrą zabawą.
O oprawę artystyczną zadbały gminne zespoły wokalne
i taneczne, laureaci Kłodawskiego Słowika, stowarzyszenie NOVA
z Łośna, para taneczna i młody akordeonista z Różanek oraz
formacja Yesterday prezentująca największe przeboje The Beatles,
Czerwonych Gitar i in. Natomiast sportowe wydarzenia to przede
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wszystkim turniej strzelecki, derbowy mecz piłki nożnej między
Różą Różanki a SHR-em Wojcieszyce, bieg Szlakiem Jeziora
Kłodawskiego oraz I Mistrzostwa Kłodawy STRONGMAN.
Imprezie towarzyszyły stoiska promocyjne powiatu, gminy,
Nadleśnictwa Kłodawa, myśliwych oraz poszczególnych sołectw.
Sprzyjająca pogoda sprawiła, że zabawa trwała do późnych
godzin wieczornych.

W czerwcu odbyły się dwie imprezy plenerowe sprawdzające
umiejętności myśliwych i wędkarzy z terenu zaprzyjaźnionych
gmin. W zawodach wędkarskich, które przebiegały pod hasłem
„Wspólne wędkowanie nad jeziorem Kłodawskim”, wzięło udział
100 uczestników z Gminy Kłodawa, Seelow Land oraz pobliskich
gmin. Uczestnicy zawodów rywalizowali w następujących
kategoriach: senior, junior, najlepsza kobieta, najlepszy zawodnik
z Niemiec i największa ryba. Impreza zakończyła się grillowaniem
złowionych ryb oraz zabawą przy wspólnym śpiewie. 

30 czerwca odbyły się Polsko-niemieckie spotkania myśliwych.
Grono myśliwych z zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich z lubuskich
gmin oraz Gminy Seelow Land rywalizowało w następujących
konkurencjach: krąg myśliwski, oś myśliwska, przebieg zająca,
przebieg dzika, rogacz i przeloty. Turniej zakończył się degustacją
pieczonego dzika oraz wspólnym biesiadowaniem.

Okres wakacyjny – szczegółowo opisany w poprzednim
wydaniu „Kłodawskich Wieści”, to cykl imprez skierowanych

przede wszystkim do najmłodszego grona odbiorców. Odbyły
się m.in.: wyjazdy na mecze żużlowe do Gorzowa, warsztaty
wokalne, cykl przedstawień teatralnych, imprezy związane ze
sportem i rekreacją, takie jak: turniej piłki nożnej czy rajd
rowerowy. Letnią karuzelę rozpoczęto integracyjnym obozem
w Ośrodku Wczasowym Lipy. 

Koniec wakacji zbiegł się z oficjalnym otwarciem kolejnego
w gminie boiska do plażowej piłki siatkowej. W tym roku obiekt
powstał w Łośnie, a inauguracyjny turniej odbył się 29 sierpnia.
Boisko powstało dzięki współfinansowaniu Urzędu
Marszałkowskiego w ramach programu Lubusik – Sportowe
Lubuskie na Lato. Celem projektu było powiększenie bazy
sportowej i zachęcanie mieszkańców gminy do aktywnych form
wypoczynku. Do tegorocznego turnieju zgłosiło się 14 drużyn,
a zwycięską okazała się para Konrad i Krzysztof Brzytwa
z Wojcieszyc. Zmaganiom siatkarzy przyglądali się uczestnicy
świetlic wiejskich. Dla nich turniej w Łośnie był jednocześnie
zakończeniem wakacyjnego programu przygotowanego przez
GOK.

We wrześniu dziecięce zespoły taneczne wystąpiły podczas
zawodów miniżużlowych w Wawrowie. Międzynarodowy turniej
Unĳne Talenty Europy był podsumowaniem sezonu dla młodych
żużlowców, którzy w tym roku wywalczyli złote medale
Drużynowych Mistrzostw Polski w Miniżuzlu. Z tej okazji impreza
miała uroczysty charakter, a oprawę artystyczną zapewnił nasz
Gminny Ośrodek Kultury.

W październiku dziecięce zespoły piłkarskie spotkały się w hali
sportowej Zespołu Szkół w Różankach. Do turnieju zaproszono 6-
osobowe reprezentacje poszczególnych świetlic w kategorii
wiekowej do VI klasy szkoły podstawowej. Turniej był niezwykle
zacięty. W I fazie odbyły się spotkania grupowe, a następnie
najlepsze drużyny z obu grup walczyły w bezpośrednich meczach
o puchary i miejsca na podium. Najlepsi okazali się gospodarze,
w finale pokonując Wojcieszyce. II edycja imprezy przygotowana
została przez instruktorki świetlicy z Różanek.

9 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Między-
świetlicowy Turniej Wiedzy o Polsce i Polakach – Victoria Polska.
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Sala spor to wa przy Ze spo le Szkół w Ró ża nakch
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Miał on na celu podniesienie świadomości na temat Święta
Niepodległości oraz zachęcenie młodzieży do poszerzania wiedzy
o Polsce i regionie. W części testowej znalazły się pytania
dotyczące znaczenia i najważniejszych wydarzeń związanych z 11
listopada 1918, pytania odnośnie aktualnego podziału
administracyjnego kraju, udziału Polski w Euro 2012 oraz pytania
dotyczące postaci Janusza Korczaka. Część druga odbyła się
w formie quizu polegającego na odgadywaniu nazwisk znanych
aktorów, wokalistów oraz polityków na podstawie usłyszanych
wypowiedzi. Imprezę uświetniły występy Gabrysi Garbarek
i Magdy Matczak. 

Listopad to również czas zabaw andrzejkowych. „Starsza”
młodzież ze świetlic spotkała się 22 listopada w Chwalęcicach.
Dyskoteka zorganizowana i sfinansowana została przez Gminną
Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Młodsze
dzieci, w wieku do lat 10 uczestniczyły w Balu Przebierańców w sali
widowiskowej GOK. Zabawa dla obu grup połączona była
z konkursami i andrzejkowymi wróżbami. Nie zabrakło słodyczy,
drobnych upominków rzeczowych, a młodsza grupa otrzymała
również nagrody za najlepsze przebrania. 

Koniec roku to czas, kiedy układany jest kalendarz imprez na
kolejny rok. Już dziś zapraszamy wszystkich na Finał WOŚP, który
odbędzie się 13 stycznia 2013 w Zespole Szkół w Kłodawie.
Poprzeczka została postawiona wysoko – poprzednio zebrana
kwota to ponad 9 tys. zł. Być może w trakcie kolejnego Finału uda
się przekroczyć 10 tys.? To się okaże w styczniu.

Jarosław Pikuła 
Dzrektor GOK



22 listopada w sali wiejskiej w Chwalęcicach odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla gimnazjalistów
uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych w naszej gminie.

Inicjatorem oraz organizatorem
dyskoteki była Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy współpracy Gminnego Ośrodka
Kultury w Kłodawie. Jednym z gości
honorowych była wójt gminy Anna
Mołodciak. 

Zabawa miała swoje edukacyjne
przesłanie. Organizatorzy chcieli pokazać
młodzieży, że można spędzać czas wolny
w zdrowej i bezpiecznej atmosferze. Krótki
wstęp przed rozpoczęciem zabawy
wyraźnie wskazał na potrzebę zabiegania
o to, by każdy udział młodego człowieka
w formach rozrywkowych był okazją do
nawiązywania i pielęgnowania
pozytywnych relacji międzyludzkich. 

Andrzejki przebiegły w miłej i serdecznej
atmosferze, w rytm muzyki przygotowanej
przez profesjonalnego didżeja. Uczestnicy mieli też okazję wziąć udział w andrzejkowych konkursach i skorzystać z poczęstunku
przygotowanego przez organizatorów.

Przewodnicząca  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Joanna Grymuza 

Andrzejki  dla młodzieży z terenu Gminy Kłodawa

KULTURA SPORT TURYSTYKA
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Po powitaniu zaproszonych gości, włodarze zaprosili na
scenę sołtysów, którzy otrzymali podziękowania za miniony rok
pracy. Część oficjalną zakończyło wręczenie nagród
wyróżnionym mieszkańcom poszczególnych sołectw. Prawie
40 osób odebrało wyróżnienia za zaangażowanie i pracę na
rzecz swoich małych ojczyzn. 

Jako pierwsi bawili się najmłodsi mieszkańcy gminy, dla
których program przygotowali aktorzy gorzowskiego teatru.
Gdy dzieci bawiły się pod sceną, pod namiotami sołectw
komisja w składzie: Krzysztof Szydłak, dyrektor biura
Euroregionu PEV, Anna Mołodciak, Andrzej Legan oraz
Jarosław Pikuła, degustowała potrawy przygotowane na
Festiwal Smaków. Była to jego pierwsza edycja, dlatego

Festiwal Smaku z Rekinami
DOŻYNKI GMINNE – RYBAKOWO 2012

Polsko-Niemiecki Festiwal Smaków, czyli Gminne Święto Plonów odbyło się 26 sierpnia w Rybakowie.
Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza Św. odprawiona przez proboszcza parafii w Różankach
ks. Bogusława Kaczmarka. Następnie przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan oraz wójt gminy
Kłodawa Anna Mołodciak oficjalnie otworzyli uroczystości dożynkowe. 
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postanowiono nikomu nie przyznawać kolejnych miejsc
i równorzędnie nagrodzić wszystkich uczestników. Od 16.00
można było pośpiewać i potańczyć wraz z gminnymi zespołami
śpiewaczymi, formacjami tanecznymi oraz Kłodawskimi
Słowikami. Między występami nie brakowało konkursów. 

Wieczorem przeprowadzono losowanie w Loterii Fantowej
Wójta Gminy Kłodawa. Do wygrania były cenne nagrody, m.in.:
drukarka, rower oraz weekend w górach. Pokaz fajerwerków
rozpoczął wieczorne harce. Na scenie pojawiły się dziewczyny
z Zumba Fitness, ekipa Parkieciarni oraz para taneczna
reprezentująca szkołę tańca Fan Dance z Gorzowa. Punktem
kulminacyjnym był koncert gminnego zespołu coverowego
Kłodawskie Rekiny, w którego składzie znaleźli się m.in.:
Agnieszka Bąk, Gerard Bieryło, Jarosław Pikuła, Marian
Matczak oraz Krzysztof Rokicki.  Koncert, przy dużym aplauzie
publiczności trwał ponad 90 minut. Zabawę zakończył DJ
Stellmi.

Wójt Gminy oraz Starosta Powiatu Gorzowskiego już teraz
serdecznie zapraszają na przyszłoroczne Dożynki Powiatowe,
połączone z Dożynkami Gminnymi, które odbędą się
w sierpniu w Santocku.

J. P.

KULTURA SPORT TURYSTYKA
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Turniej odbył się w nowoczesnej hali sportowej Zespołu Szkół
w Kłodawie. Na liście startowej zanotowano pary ze Szczecina,
Poznania, Zielonej Góry, Gorzowa, Kalisza i wielu innych miast
Polski. Nie zabrakło również reprezentantów
naszej gminy: Katarzyny Łosowickiej, Weroniki
Klimek, Jagody Nawrockiej i Dawida Głodka.
Turniej odbył się w trzech odsłonach. Pierwsze
zmagania rozpoczęły się o 11.00. Kolejny blok
wystartował o 13.30, a finałowa gala
rozpoczęła się o 17.00. 

Pary podzielone były na kategorie sportowe
i wiekowe. Jeśli chodzi o drugie kryterium,
najwięcej sympatii wśród zgromadzonej
publiczności wzbudziły pary w wieku 8-9 lat,
które z wielką gracją poruszały się na
kłodawskim parkiecie. Jeśli zaś chodzi
o umiejętności i klasy taneczne, to najlepsze
pary startowały o 17.00. Ich zmagania oglądał

komplet publiczności z Lubuskim Kuratorem Oświaty i władzami
gminy Kłodawa na czele. W trakcie gali wystąpiły również formacje
taneczne działający pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury: JMJ

z Santocka, RIVERS z Santoczna oraz
FREAKY z Wojcieszyc. Efektowny „popis
wokalny” wykonał Patryk Bąk, prezentując
piosenkę „Sway”. Jego występ wzbudził nie
tylko gromkie brawa zgromadzonej
publiczności, ale również zyskał uznanie
w oczach organizatorów i uczestników
turnieju. Turniej na długo pozostanie
w pamięci mieszkańców gminy i przybyłych
gości. Chociaż pierwsze „Puchary Wójta”
dopiero zostały wręczone, organizatorzy już
myślą o kolejnej, przyszłorocznej edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar
Wójta Gminy Kłodawa w hali sportowej
Zespołu Szkół w Kłodawie.

Wytańczyli nagrody
27 października 2012 do Kłodawy zjechało 100 par tańca towarzyskiego z całego kraju, by zmierzyć
się w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Kłodawa. 
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W dniu 3 grudnia 2012r. w Falkenhagen Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach Jarosław Pikuła
oraz prezes Stowarzyszenia Kultury i Sztuki z Falkenhagen Marii
Mallé podpisali umowę partnerską o współpracy w zakresie
podejmowania wspólnych działań mających na celu wzajemnie
poznawanie i propagowanie kultury i działań artystycznych obu
stron. Nawiązanie formalnej współpracy i podpisanie umowy
partnerskiej jest efektem cyklu spotkań, podczas których omawiane
były formy działalności kulturowej oraz zasady ich
funkcjonowania i finansowania na terenie obu partnerskich gmin.
Podpisana umowa o współpracy pozwoli na realizowanie
wspólnych projektów przy maksymalnym dofinansowaniu
z funduszy europejskich.   

Beata Grzegolec

Nowi partnerzy z Niemiec
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STYCZEŃ
13 stycznia – XXI Finał WOŚP – Zespół Szkół w Kłodawie
14 – 27 stycznia– cykl imprez w trakcie ferii zimowych
18 stycznia – Przegląd Kolęd i Pastorałek – sala widowiskowa
GOK
26 stycznia – Bal Charytatywny – sala widowiskowa GOK  

LUTY
Gminny Turniej Tenisa Stołowego – Zespół Szkół w Kłodawie 

MARZEC
Wieczór Bajek – świetlica w Chwalęcicach
Konkurs Palm i Pisanek – Izba Tradycji Kulturowych
w Zdroisku 

KWIECIEŃ
Mini Playback Show – świetlica w Santocku
Wiosenny Turniej Świetlic w Santocznie

MAJ 
4 maja – Polsko-Niemiecki Dzień Strażaka 
11 maja – Finał Powiatowego Konkursu Wokalnego „O Kło-
dawskiego Słowika”
18 maja – Kłodawska Majówka – plac przy świetlicy
w Kłodawie 
II Przegląd Pieśni Maryjnych – Kościół pw. Matki Bożej
Różańcowej

CZERWIEC
8 czerwca – Polsko-Niemieckie Spotkanie Myśliwych
15 czerwca - 50-lecie Zespołu Kłodawianki
22 czerwca – Wspólne wędkowanie nad Jezioren Kłodawskim

28 czerwca – Budujemy Rzeźby z Piasku – plaża w Kłodawie
30 czerwca – Międzynarodowy Maraton Rowerowy –
Wojcieszyce

LIPIEC – SIERPIEŃ
Obóz integracyjny dla uczestników świetlic w ośrodku
wczasowym „Lipy”
Cykl imprez wakacyjnych
Imprezy i dożynki sołeckie

DOŻYNKI POWIATOWE – SANTOCKO- SIERPIEŃ 
WRZESIEŃ
Inauguracja pracy świetlic wiejskich w sezonie 2013-2014
Gminny Rajd Rowerowy – lasy Gminy Kłodawa

PAŹDZIERNIK
Gminny Tydzień Seniora – spotkania klubów seniora z terenu
gminy
Halowy Turniej Piłki Nożnej w Zespole Szkół w Różankach
26 października – Ogólnopolski Turniej Tańca „O Puchar Wójta
Gminy Kłodawa”

LISTOPAD
Victoria Polska – sala widowiskowa GOK
VIII Wieczór Pieśni Patriotycznych – świetlica w Kłodawie
Profilaktyczna Impreza Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Andrzejkowy Bal Przebierańców – świetlice, GOK

GRUDZIEŃ
WIGILIA GMINNA

KALENDARZ IMPREZ 2013
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Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele w Rybakowie
odprawioną przez ks. kanonika Bogusława Kaczmarka.
Następnie ,,orszak weselny” udał się przy dźwiękach Marszu
Mendelsona do sali wiejskiej na wspólną biesiadę. Po drodze
pary małżeńskie musiały ,,wykupić” przejście przez weselną
bramę przygotowaną przez Sołtysa i Radę Sołecką. Goście
zostali przywitani tradycyjnie chlebem i solą. Po oficjalnym
rozpoczęciu uroczystości, Pani Wójt złożyła gratulacje
szanownym Jubilatom z okazji ich długoletniego pożycia
małżeńskiego. 

"(...) Jest to piękne i wzruszające, że pary małżeńskie, których
Złoty Jubileusz dzisiaj świętujemy, mimo wszelkich przeciwności
losu potrafiły zgodnie przetrwać ten czas, że małżonkowie mogli
w każdej chwili w ciągu tych długich lat powiedzieć sobie:

możesz na mnie liczyć, kocham Cię, jestem Twoim przyjacielem
i wiele innych ciepłych słów. Czynicie to zapewne do dziś, kiedy
siwizna przyprószyła Wasze skronie, gdy wychowaliście dzieci
na dobrych obywateli, doczekaliście się wnuków i prawnuków.
Było na pewno w ciągu tych lat wiele dni radosnych i pięknych,
było może też wiele dni smutnych, przykrych a nawet
tragicznych. Wszystkie te przeżycia – radości i smutki, troski
i obowiązki - związały was jeszcze bardziej”- powiedziała Pani
Wójt. 

Jubilaci: Maria i Julian Baniccy, Janina  i Jan Borończyk,
Jadwiga i Marian Chuchro, Bożena i Jerzy Jahołkowscy,
Bronisława i Wawrzyniec Papis z Różanek, Genowefa i Edmund
Grygiel, Bożena i Zygmunt Mleczakowie, Lilianna i Józef
Żołędziejewscy z Kłodawy oraz Janina i Aleksander Niedozimow

12 października 2012 r. w Rybakowie został zrealizowany projekt „Złota Jesień – polsko-niemieckie
spotkania seniorów”, podczas którego odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia pożycia
par małżeńskich. 

Złota jesień z jubileuszem
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ze Santoczna zostali odznaczeni Medalami Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej „za długoletnie pożycie małżeńskie”,
które wręczyli: Wojewoda Jan Świrepo i Wójt Gminy Anna
Mołodciak.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele klubów
seniora z partnerskiej gminy z Seelow. Impreza wpisana była
w kalendarz obchodów XIV Lubuskiego Tygodnia Seniora.
Według ostatnich danych, w naszej gminie mieszka niemała
liczba osób dojrzałych, które ukończyły 60 lat. Na 7.600
mieszkańców 1.100 stanowią seniorzy, w tym jedna osoba, która
w listopadzie tego roku skończyła 101 lat – Pan Stanisław
Owczarek z Wojcieszyc.

90-latków mamy w gminie 24, 80-latków – 150, 70-latków –
250, 60-latków – 675.

Wójt Kłodawy Anna Mołodciak, zwracając się do Jubilatów
i Seniorów, gratulowała im pięknego wieku i życzyła zdrowia,
szczęścia, pogody ducha oraz codziennej życzliwości ze strony
otoczenia, aby każdy dzień dostarczał im radości i satysfakcji,
aby młodzi brali z nich przykład, jak należy cieszyć się każdym
dniem i chwilą życia. Dziękowała również Seniorom za
wspieranie swoim doświadczeniem, dobrymi radami i mądrością
życiową młodych pokoleń.

O część artystyczną imprezy zadbały zespoły: Kaskada
z Santoczna i Róży Kwiat z Różanek. Pan Wawrzyniec Papis
zaznaczył, że każdy wiek ma swój urok i nie warto się smucić gdy
lata mĳają, a na dowód tego powiedział fraszkę:

Do latek dziesięciu radośnie dziecięciu 

Dwadzieścia mĳa – młodość się rozwĳa

Trzydziestką dorasta mąż i niewiasta

Czterdzieści latek obojgu statek

Pół wieku – na przełomie człeku 

A przyjdzie kopa nic z baby i chłop 

Siedemdziesiąt minie, śnieg głowy pokryje 

Osiemdziesiąt roczków – trzeba szczędzić kroczków

Dziewięćdziesiąt sięga – z człeka niedołęga

A setka u progu, polecaj się Bogu!

Jeszcze do dziś nie milkną słowa podziękowań od
uczestników „biesiady weselnej”, którą przygotowała Rada
Sołecka z sołtysem Rybakowo Hieronimem Ostrycharzem na
czele.

Pary, które nie mogły uczestniczyć w uroczystościach:
Państwo Irena i Jan Prymka z Rybakowa oraz Zofia i Władysław
Guszpit z Łośna wójt gminy odwiedziła w ich domach, wręczyła
medale od Prezydenta RP oraz przekazała pozdrowienia
i gratulacje.

23
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Gminna Biblioteka w gronie najlepszych!
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie zajęła II miejsce

w ,,II Lubuskim Konkursie Działań Bibliotek z Partnerami
Lokalnymi". Organizatorem konkursu były Biblioteki
Wojewódzkie w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.
Podsumowanie odbyło się w dniu 28 listopada br.
w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. Celem
konkursu jest między innymi  promocja przedsięwzięć
i wydarzeń kulturalno-społecznych realizowanych przez
lokalne partnerstwa. W ramach działań prowadzonych przez
naszą bibliotekę został zgłoszony program ,,Kłodawskie
Totemy", w którym chętnie uczestniczyła młodzież

gimnazjalna i ponadgimnazjalna z terenu gminy. Program
trwał   6 miesięcy i realizowany był przez stowarzyszenie
,,OKO"- Oblicza Kłodawskich Okolic. Niewątpliwie tak
wysokie miejsce w rankingu świadczy o tym, że działania
prowadzone przez naszą bibliotekę ukierunkowane są nie
tylko na upowszechnianie czytelnictwa, lecz wychodzą na
przeciw oczekiwaniom mieszkańców w dużo szerszym
zakresie, co z pewnością zostało zauważone przez kapitułę
konkursu.  Przyłączamy się do gratulacji i życzymy dalszych
sukcesów. 

Piotr Czapliński

Warto odwiedzać gminne biblioteki

W 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie
przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek, dzięki któremu ma
dostęp do wielu projektów. Od roku młodsi użytkownicy (dzieci
w wieku 6-12 lat) mogą korzystać z bezpłatnego e-learningowego
kursu języka angielskiego Funenglish.pl, który umożliwia naukę
poprzez zabawę. Kurs polega na połączeniu najnowszych
technologii z tradycyjnym nauczaniem. Opiera się na
opracowanych przez ekspertów grach edukacyjnych, filmach,
piosenkach i fotolekcjach. Biblioteki (placówka główna i jej filia
w Różankach) dysponują sprzętem, z którego mogą korzystać
zainteresowane kursem dzieci.

Z kolei w tym roku przystąpiliśmy do kolejnego projektu
językowego – e-learningowego kursu języka angielskiego dla
dorosłych: Angielski123. Kurs jest przeznaczony dla osób, które
zaczynają uczyć się języka angielskiego lub znają jego podstawy.
Biblioteki mają licencję na 4 poziomy, z których każdy obejmuje 22
lekcje. Według danych z platformy Funmedia (pomysłodawcy
projektu), przejście całego kursu zajmuje rok, przy założeniu, że
uczestnik będzie uczył się w bibliotece dwa razy w tygodniu.

Współczesne biblioteki zajmują się nie tylko poszerzaniem księgozbioru w oparciu o potrzeby
mieszkańców i krzewieniem czytelnictwa wśród nich, ale także stają się ważnymi ośrodkami życia
kulturalnego, stając się instytucjami o charakterze pro obywatelskim

KULTURA SPORT TURYSTYKA



Angielski123 zawiera ponad tysiąc interaktywnych ćwiczeń:
dialogów, gier, fotolekcji. System weryfikuje poprawność ich
wykonania i pozwala na bieżąco monitorować postępy w nauce.
Osoba korzystająca z kursu może samodzielnie sprawdzać
poprawność wypowiadanych słów – do obsługi wystarczy mikrofon
i słuchawki. Podobnie, jak w przypadku kursu dla dzieci, dostęp do
Angielskiego123 jest bezpłatny. Oba kursy to wspólne
przedsięwzięcie firmy Funmedia i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek. 

3 października w bibliotece w Kłodawie odbyło się Lokalne Forum
O Młodych dla Młodych Etap II w ramach Programu Równać
Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i  Młodzieży.
Uczestnikami byli pani wójt Anna Mołodciak, urzędnicy gminni,
radni, sołtysi, dyrektorzy gminnych szkół, kierownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej,
dyrektorzy instytucji kultury, członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sekretarz Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Kłodawie, przedstawiciele gminnych organizacji pozarządowych
(Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nova, Stowarzyszenia OKO –
Oblicza Kłodawskich Okolic, Stowarzyszenia Pro Nature
i Stowarzyszenia Wojcieszyce XXI) oraz instruktorki świetlic
wiejskich. Przybyli również zaproszeni goście: wicewojewoda lubuski
Jan Świrepo, dyrektor WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie
Edward Jaworski z kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego
Anną Królewicz-Spętany. Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
reprezentował koordynator Programu Równać Szanse – Artur Łęga.

Rok wcześniej, we wrześniu, odbyło się pierwsze spotkanie –
moderowana platforma do wymiany zdań na temat potrzeb
i problemów młodych z terenu naszej gminy. W 2012 roku
przedstawiliśmy, opartą na badaniu ankietowym i wywiadach
fokusowych, diagnozę lokalnej młodzieży, by w kolejnej części
debaty, na podstawie matrycy, jaką było owo rozpoznanie, przejść
do próby wypracowania planu działania, aktywizującego
kłodawską młodzież i wspólnotę lokalną. 

Uczestnicy określili w badaniu te punkty, które pokrywały się
z ich oczekiwaniami, oraz te, które ich zaskoczyły. Powstały trzy
warianty działań, które hipotetycznie będą wspierać młodych
i pośrednio wykreują charakter i oryginalny rys naszej gminy na tle
innych społeczności. Przedstawiono mocne i słabe strony
wszystkich wariantów. Następnie zebrani zgłosili się do
konkretnych zespołów, których zadaniem będzie wprowadzenie
planu w rzeczywistość. Moderatorkami spotkania były: Joanna
Grymuza i Bogna Sterna. Diagnozę przedstawiła Magdalena
Turska. Badanie zostało opracowane w oparciu o wskazówki
prof. dr. hab. Jerzego Rossy. 

Wszelkie informacje dotyczące działalności gminnych bibliotek
są dostępne na stronie www.biblioteka.klodawa.pl. 

Jednocześnie pragniemy życzyć Państwu radości i zdrowia wraz
z nadchodzącymi Świętami oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku. Wierzymy, że oferta naszych
placówek skłoni Państwa do ich odwiedzenia. Wszystkiego
dobrego i do zobaczenia w kłodawskich bibliotekach!

Magdalena Turska
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Uczciliśmy pamięć żołnierzy

W samo południe rozpoczęła się patriotyczna Msza św., której
przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz Stachura przy udziale
Kompanii Honorowej 35. Dywizjonu Rakietowego Obrony
Powietrznej ze Skwierzyny pod dowództwem ppłk. Da-riusza
Stróżewskiego. Na uroczystość przybyli m.in.: wicewojewoda
lubuski Jan Świrepo, przedstawiciele lokalnych władz: wójt gminy
Kłodawa Anna Mołodciak, radni, sołtys sołectwa Kłodawa Jan
Kubera i sołectwa Santocko Czesław Konieczuk oraz
przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych z prezesem Koła Gminnego Piotrem Barabaszem
i najstarszym kombatantem Kazimierzem Andrzejewskim, a także
chor. Ludwig Fedorowicz i st. chor. sztb. Marian Nowacki ze
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz młodzież szkolna, dla
której wydarzenie było żywą lekcją historii.

"(...) Czas zaciera ślady ran i zgliszczy, ale my naszą obecnością
tutaj potwierdzamy, że nie zatrze naszej pamięci i wdzięczności za
przelaną krew, za utracone zdrowie, za bezcenny dar pokoju, jaki
od nich otrzymaliśmy. Gmina Kłodawa zawsze mocno była
związana z wojskową tradycją i życiem codziennym gorzowskiego
garnizonu. W naszych wsiach zamieszkało wielu osadników

W piątek, 12 października, na kłodawskim cmentarzu odbyła się Msza polowa poświęcona rocznicy
Bitwy pod Lenino, upamiętniająca żołnierzy służących w szeregach 12. Kołobrzeskiego Pułku
Zmechanizowanego oraz czcząca pamięć kaprala Stanisława Żołędziejewskiego, mieszkańca Santocka,
który tragicznie zmarł w trakcie odbywania służby wojskowej.
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wojskowych, którzy po wypełnieniu
swojego żołnierskiego obowiązku
wnieśli wielki wkład w dzieło odbudowy
domostw i gospodarstw z wojennych
zniszczeń. Na terenie naszej gminy
przez długie lata ludzie w mundurach
szkolili się w żołnierskim rzemiośle na
nieodległym poligonie w Santocku.
Żołnierze byli ciągle wśród nas
udzielając swego wsparcia w pracach
polowych, uczestnicząc w ważnych dla
nas wydarzeniach, spotykając się
z uczniami naszych szkół opowiadając
o żołnierskim życiu i obowiązkach. Jest
u nas wiele miejsc upamiętniających
żołnierski czyn, niemal w każdej rodzinie
jest ktoś, kto odbył zaszczytną służbę
wojskową, w naszej społeczności gminnej żyje wielu weteranów II
wojny światowej. Niektórzy są tutaj razem z nami. Otaczamy ich
należnym szacunkiem i oddajemy hołd w uznaniu ich
bohaterstwa(...)". – powiedziała w swoim przemówieniu Wójt.

Po Mszy na cmentarzu złożono kwiaty i zapalono znicze
upamiętniające wszystkich poległych, walczących za wolność
Ojczyzny.

B.P.



W nabożeństwie uczestniczyli członkowie Rady Sołeckiej,
Zespół Ludowy „Kłodawianki”, przedstawiciele władz,
kombatanci i mieszkańcy. Uroczysty charakter Mszy,
podczas której modlono się w intencji Ojczyzny, nadawała
obecność pocztów sztandarowych. Sztandar Gminnego
Koła Kombatantów RP BWP i Zarządu Gminnego ZOSP
RP trzymali strażacy z OSP Kłodawa.

O godz. 16.00 w sali wiejskiej w Kłodawie odbył się VII
Wieczór Pieśni Patriotycznej organizowany przez
„Kłodawianki”, sołtysa i Rada Sołecką z Kłodawy. W tym
roku myślą przewodnią była walka o Polskę w okresie wojen
napoleońskich. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniami
wójt Anny Mołodciak, przewodniczącego Rady Gminy
Kłodawa Andrzeja Legana, księdza proboszcza Tadeusza
Stachurę, prezesa Zarządu Gminnego Klubu Seniora
Stanisława Dregera oraz sołtysa Jana Kubery. Pani wójt
skierowała do wszystkich apel, by jednoczyli się
w odpowiedzialności za naszą „małą ojczyznę”. 

Uroczystość uświetniły występy najmłodszych
mieszkańców - przedszkolaków z Przedszkola Publicznego
w Kłodawie, młodzieży z Zespołu Szkół w Kłodawie oraz
zespołów ludowych i  wokalno-muzycznych z  terenu
gminy: Chór Laudamus Te z Różanek, Róży Kwiat
z Różanek, Brzezinki z Santocka, Bukowina ze Zdroiska,
Kaskada z Santoczna i Kłodawianki z Kłodawy. Program
artystyczny związany był z  krzewieniem patriotyzmu.
Między piosenkami pojawiły się fragmenty „Pana
Tadeusza”. Oprawę historyczną z okresu wojen
napoleońskich przedstawił sołtys Jan Kubera i ksiądz
Marek Orpel.

Bożena Popowska
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VII Wieczór Pieśni Patriotycznej
11 listopada uroczyście obchodzono w Kłodawie rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. celebrowaną przez ks. proboszcza Tadeusza Stachurę.
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Szczęście
Urodziłem się pod szczęśliwą gwiazdą

i robię to, co daje mi wolność. Kocham
moje dzieci. Córki mieszkają za granicą. Za
to syn, Manuel jest blisko. Ma talent
artystyczny i dobre serce. Przygarnia
wszystkie cierpiące zwierzęta. Jest wrażliwy
na piękno i na cierpienie innych. Mam
wspaniałą żonę, która jest mi ogromnym
wsparciem. Wciąż mam dużo pomysłów,
planów, pracy twórczej – płyt do nagrania,
książek do wydania, festiwali do zrobienia.
No i żyję w przyrodzie, oddycham lasem –
jak za dawnych, taborowych lat!

Dzieciństwo i lata młodości
... spędziłem w wyjątkowym, artystycznym taborze Romów

polskich z rodu Korzeniowskich, Krzyżanowskich, Zielińskich,
Siwaków, Jaworskich i in. Była tam orkiestra, a tradycje
rodzinnego muzykowania przechodziły z pokolenia na pokolenie.
Rodowym instrumentem była harfa. Wujowie byli wirtuozami. Na
trzech harfach grali: Dionizy Wajs (mąż Papuszy), Antoni
Krzyżanowski i Andruszka Wajs. Na kontrabasie – Jan Wajs, a na
skrzypcach Karol Siwak, jego brat Stanisław oraz Tadeusz Wajs.
Perkusja była domeną brata Papuszy – Wajsa „Bielaka”.
W zespole, jako 10-letni chłopak, na akordeonie guzikowym
rozpoczynałem edukację muzyczną. Nie byłem zadowolony
z tego, że gram ze słuchu. Chciałem się uczyć, więc ojciec sprzedał
konia i kupił dobry instrument. Gdy koledzy kopali piłkę, ja
siedziałem w cieniu wozów i grałem. Przeze mnie w 1953 koła
rodzinnego taboru zatrzymały się w Gorzowie, bo chciałem uczyć
się muzyki w szkole muzycznej. Później zacząłem pisać, bo nasze
ogniska wygasały. Chciałem utrzymać ducha cygańskiej kultury. 

Terno, znaczy młodzi
W 1955 założyłem pierwszy zespół. Kierownictwo kasyna

oficerskiego zaprosiło nas – Romów, żebyśmy zagrali na
akademii. Pozbierałem z całego Gorzowa wszystkich, którzy
umieli śpiewać, tańczyć lub grać. Zapytano nas, jaką dekorację
przygotować, a myśmy uznali, że dla nas jedyną dekoracją może
być las. Wyrąbali trochę drzew, ustawili na scenie, ozdobili
księżycem i ogniskiem. Zapomnieliśmy tylko, że przez te gałęzie
trzeba będzie wejść na scenę. Gdy zabrzmiała muzyka, moje
artystki nie mogły przedrzeć się przez gąszcza, podarły fartuszki…
Przyjęto nas bardzo gorąco. Po tym występie postanowiliśmy

założyć pierwszy romski zespół KHAM, co
znaczy słońce, bo chcieliśmy błyszczeć. Potem
zmieniliśmy na TERNO – Młodzi... I tak jest
do dziś. Koncertujemy po całym świecie,
wielokrotnie występowaliśmy również przed
kłodawską publiczością. 

Muzyka
To największa i najpiękniejsza ze sztuk.

Zrozumiała dla każdego, bez względu na
wiek, pochodzenie, nację, język. I najlepszy
lek na świecie. Koi stresy i załamania.
Towarzyszy w troskach i kłopotach. Nigdy nie
mam jej dosyć. Gdyby nie było muzyki, to tak,

jakby nie było powietrza. 
Wychowałem się na wybitnych kompozytorach, więc i moja

muzyka jest oparta na klasycznej muzyce cygańskiej. Przez ponad
20 lat, od kiedy organizuję festiwal Romane Dyvesa, udało mi się
nauczyć ludzi z Polski, Niemiec, Danii, Holandii, Ameryki,
wrażliwości na kulturę, folklor i muzykę cygańską najwyższej
próby. Oni wiedzą, że to nie tylko świecące cekiny i falbany na
spódnicach, ale znacznie więcej. Przyjeżdżając na kolejne
festiwale, oczekują kulturalnej uczty.

Romane Dyvesa
Festiwal w Gorzowie nauczył ludzi kochać i rozumieć muzykę

cygańską. Dzięki niemu są jej ciekawi. Koncertujemy na całym
świecie, a festiwale organizujemy nie tylko w Gorzowie, ale też
w Iwoniczu Zdrój, w Warszawie na Woli, w Ciechocinku.
Przychodzą na nie niesamowite tłumy. 

W Gorzowie na festiwalu wystąpiło ok. 200 zespołów
i artystów romskich z całego świata. Przyzwyczailiśmy
publiczność do jakości, postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę.
Nie chcemy schodzić poniżej pewnego poziomu, więc musimy się
strasznie nagłowić, organizując kolejne festiwale. To zawsze musi
być sama artystyczna śmietanka. Praca przy tym, choć ciężka,
dodaje energii i bardzo cieszy.

Współczesność
Gubię się w tej jaskrawej, hałaśliwej cywilizacji pozbawionej

głębszej refleksji. Wszyscy gonią za pieniędzmi, a ja uciekam
w muzykę. Tworzę własny świat, w którym mi dobrze. I musi
w nim być coś wyjątkowego, skoro udaje mi się innych
zarażać miłością do muzyki. 

Bez muzyki nie oddycham
Edward Dębicki to jeden z najbardziej znanych mieszkańców Kłodawy. Kompozytor, muzyk, poeta, twórca
istniejącego ponad 55 lat Cygańskiego Teatru Muzycznego Terno i Festiwalu Romane Dyvesa. Członek
ZAKR i ZAIKS. Odznaczony m.in. nagrodą kulturalną prezydenta Gorzowa MOTYL, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, medalem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Zasłużony dla Kultury
Gloria Artis. Honorowy obywatel województwa lubuskiego. Cygan – człowiek wolny prawdziwą,
szczęśliwą wolnością. Zawsze lekko uśmiechnięty. Elegancki. Pochłonięty myślami o kolejnych twórczych
pomysłach. Podzielił się z nami refleksjami na temat życia, muzyki, kultury cygańskiej i tradycji.
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Telewizyjne miasteczko cyfryzacyjne
powstało w auli Zespołu Szkół w Kłodawie

W ramach kampanii informacyjnej prowadzonej przez
gorzowski oddział TVP, mieszkańcy gminy Kłodawa mogli
dowiedzieć się więcej o włączeniu sygnału cyfrowej telewizji
naziemnej. 

Lubuskie jest pierwszym regionem w kraju, w którym
nastąpiła zmiana sygnału analogowego na cyfrowy. Aby
zapobiec wykluczeniu cyfrowemu prowadzona jest kampania
informacyjna. Podczas spotkań z mieszkańcami lubuskich
miast i wsi pracownicy TVP i Urzędu Komunikacji

Cygan, czyli kto?
Jestem Cyganem i jestem z tego dumny. Zmienił się

w społeczeństwie stosunek do nas. Starzy powymierali, a młodzi
inaczej patrzą na świat. Akceptują cudzą inność, wyjątkowość,
kulturę. Są jej ciekawi. Umiemy wszyscy żyć obok siebie. Cyganie
też się zmienili. Już nie są tacy… taborowi, zamknięci. To dobrze.
Nie można przecież stać w miejscu. 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To piękny czas. Nasza
tradycja jest bardzo podobna do polskiej: spędzamy ten czas
rodzinnie, rozmawiając, śpiewając, modląc się, ale też ucztując.
U nas muszą być suto zastawione stoły, a w niektórych domach

mięsiwa nawet w Wigilię. Bo to świadczy o dobrobycie, szczęściu,
które sprzyja domowi, i jest dobrym znakiem na kolejny rok. 

W grudniu, podobnie, jak i w poprzednich latach, razem ze
Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy
Wajs Papuszy, organizujemy Wigilię Narodów. To wielka,
prestiżowa impreza, na którą przyjeżdżają do Gorzowa artyści
ludowi z całej Polski. Dzielimy się twórczością, tradycją,
folklorem, sztuką, potrawami. Dbamy o to, by nasza tradycja i jej
wyjątkowość nie zanikła. 

Plany i marzenia
Wciąż mam coś do napisania, muzykę do skomponowania,

myślę też o kolejnych festiwalach, wyjazdach. Opisałem już
w dwóch częściach „Ptaka umarłych” życie taborowe, historię
mojej rodziny i innych Cyganów, dobre i bardzo trudne chwile.
Teraz pracuję nad bajkami cygańskimi dla dzieci. Marzę też
o spokoju, o czasie spędzanym na łonie przyrody, ale też o tym,
by moi bliscy byli tuż obok mnie. By kolejne pokolenia Cyganów
były dumne z tego, kim są i dzieliły się pięknem naszej kultury
z innymi. 

Rozmawiała Cecylia Kustorz
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Elektronicznej, wyjaśniają jakie zasady powinny zostać
zachowane przy odbiorze naziemnej telewizji cyfrowej. 

Michał Półtorak dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji
Elektronicznej w Zielonej Górze zapewnia, że w gminie
Kłodawa sygnał jest dobry. Problemy z odbiorem mogą
wynikać, z nieprawidłowych ustawień dekoderów lub ich wad.
Jakość wprowadzanych na rynek urządzeń jest nieustannie
sprawdzana przez inspektorów inspekcji handlowej.
Przestrzega również przed zakupem sprzętu z niepewnych
źródeł, często po zawyżonych cenach.

– To dobry pomysł, dzięki takim spotkaniom mieszkańcy
gminy mają okazję zasięgnąć fachowych porad i skorzystać
z pomocy – tak o akcji mówi Anna Mołodciak wójt gminy
Kłodawa. Jest to również dobra okazja do spędzenia czasu
w miłej atmosferze i wysłuchania programów artystycznych
przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.
W przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu włączyli się
między innymi pracownicy urzędu, strażacy ochotnicy,
seniorzy i nauczyciele z terenu gminy.

Dorota Żołądziejewska dyrektor Zespołu Szkół w Kłodawie,
dodaje, że takie spotkanie to także sposób na promocję

placówki i znalezienie osób, które w przyszłości chciałyby
wykorzystać przyszkolną halę sportową.

Anna Batura

4 listopada na boisku w Wojcieszycach odbył się derbowy
mecz o mistrzostwo gorzowskiej klasy okręgowej, w którym
miejscowy SHR przegrał z Różą Różanki 1-2. 

Bramki: Daniel Tabaka - Artur Kubas (samobójcza), Jarosław
Kowalcze.

Po raz trzeci w derbach Róża zeszła z boiska zwycięska,
a w dodatku trzeci raz padł wynik 2-1. 

Po rundzie jesiennej oba klubu znajdują się w środku ligowej
tabeli. SHR z 22 punktami jest 8, natomiast Róża z 17 punktami
zajmuje miejsce 10. W tabeli prowadzi Warta Słońsk (35 pkt.),
drugi jest Meprozet Stare Kurowo (31 pkt.) a tabelę zamyka
drużyna Zjednoczonych Przytoczna (10 pkt.).

Grzegorz Zapytowski

W derbach lepsza Róża

24 czerwca2012 r. w Zielonej Górze odbył się finałowy turniej
wojewódzki o puchar Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Drużyna
żaków Juniora Różanki z rocznika 2003 i młodsi zajęła w nim II
miejsce. Zadecydował o tym ostatni mecz turnieju, w którym
Junior pokonał Czwórkę Kostrzyn. Jest to jeden z największych
sukcesów  w historii klubu. 

W składzie Juniora Różanki wystąpili: Szymon Ratyński ,
Jakub Pastor, Bartosz Wyperowicz, Filip Pokorski, Wiktor
Szyliński, Kacper Zarabski , Seweryn Bałdych, Wiktor Pawlak,
Michał Kowalski, Sebastian Ślimak, Jakub Czyrka. Trener
Damian Wieczorek.

Wyniki:
Junior -Czarni Żagań 1:1
Junior -UKP Zielona Góra 1:4
Junior - Czwórka Kostrzyn 2-0
Końcowa kolejność :
I m-ce - UKP Zielona Góra
II m-ce - LUKS Junior Różanki
III m-ce - UKS Czwórka Kostrzyn
IV m-ce UKS Czarni Żagań

Junior Różanki drugi w województwie
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W zawodach wędkarskich, które przebiegały pod hasłem
„Wspólne wędkowanie nad jeziorem Kłodawskim”, uczestniczyło
100 osób z gminy Kłodawa oraz gmin ościennych i partnerskiej
gminy Seelow Land. Uczestnicy zawodów rywalizowali
w następujących kategoriach: senior, junior, najlepsza kobieta,
najlepszy zawodnik z Niemiec i największa ryba. Pierwsze trzy
miejsca w kategorii senior zdobyli: Roman Kapusta, Dariusz
Jurkowski, Grzegorz Tanajewski. W kategorii junior: Oskar Cader,
Hubert Marcińczak, Radosław Łohunko. Statuetkę w kategorii
najlepsza kobieta i najlepszy zawodnik z Niemiec zdobyła
Brunhilde Eisermann, a największą rybę wyłowił Roman Kapusta. 

Impreza zakończyła się wspólnym grillowaniem złowionych
ryb i biesiadowaniem do późnych godzin wieczornych.

W „Polsko-niemieckim spotkaniu myśliwych”uczestniczyło
grono myśliwych z zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich z lubuskich
gmin oraz Gminy Seelow Land. Myśliwi rywalizowali
w następujących konkurencjach: krąg myśliwski, oś myśliwska,

Zawody wędkarskie i myśliwskie
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Obecnie 5 zawodników juniora z rocznika który zdobył
wicemistrzostwo województwa jest w kadrze okręgu. Po rundzie
jesiennej sezonu 2012/2013 drużyny Juniora w poszczególnych

kategoriach zajmują następujące miejsca: Żaki -1, Orlicy-2,
Juniorzy Młodsi -5.  

Grzegorz Zapytowski

Gmina Kłodawa i Gminny Ośrodek Kultury przy współudziale Koła Łowieckiego Wilk oraz Gminnego
Koła Wędkarskiego z Kłodawy, zorganizowały w czerwcu dwie imprezy plenerowe sprawdzające
umiejętności myśliwych i wędkarzy z zaprzyjaźnionych gmin.
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przebieg zająca, przebieg dzika, rogacz, przeloty. Pierwsze miejsca
w klasyfikacji generalnej zajęli: Jacek Kołodziński – 472 pkt.,
Tadeusz Król – 468 pkt., Juliusz Balic – 459 pkt., Bogdan Gałecki
– 458 pkt., Tadeusz Kramer – 542 pkt., Leszek Wawrzyniak – 448
pkt., Krzysztof Morawiak – 446 pkt., Eugeniusz Pulikowski – 442
pkt., Władysław Dunkiewicz – 441 pkt., Zdzisław Kołodziński –
438 pkt. Turniej strzelecki zakończył się degustacją pieczonego
dzika oraz wspólnym biesiadowaniem.

• Początek rundy jesiennej nie był zbyt udany dla

Róży. Co było tego przyczyną?

– Jak zwykle, po każdej rundzie z klubu
odchodzi kilku najlepszych piłkarzy, w tym także
młodzieżowcy. Musi minąć trochę czasu, aby
ich następcy się ograli. Kilku doświadczonych
zawodników: Marcin Awiżeń, Jan Boczko,
doznało kontuzji. Po ich powrocie było już
lepiej.

• Na półmetku rozgrywek jesteście w połowie

tabeli. Jest nowy-stary trener, więc  można liczyć, że na wiosnę będzie

już tylko lepiej…

– Faktycznie, w pewnym momencie nasza sytuacja w tabeli
wyglądała nieciekawie. Tak to jest z trenerami, iż są rozliczani
przede wszystkim za zdobycz punktową. Tego po 6 kolejkach
zabrakło trenerowi Piotrowi Janczylikowi. Trener Paweł Wójcik
zgodził się nam pomóc. Bardzo cenimy jego umiejętności i po
tym, co prezentowała drużyna w ostatnich meczach, jesteśmy
spokojni o utrzymanie w lidze, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę,
jak olbrzymia praca przed nami. Obecna kadra musi być
uzupełniona nowymi zawodnikami. Zdaniem trenera, powinni to
być zawodnicy młodzi, perspektywiczni oraz głodni gry.

• Jak wygląda szkolenie młodzieży w waszym klubie?

– Od kilku lat jest nowy model szkolenia dzieci i młodzieży. Jak
grzyby po deszczu powstają kluby specjalizujące się w szkoleniu
wstępnym. My zdecydowaliśmy się na współpracę z LUKS Junior
Różanki, którego prezesem jest Henryk Wieczorek. Tam
zawodnicy przechodzą stopniowy profesjonalny etap szkolenia
aż do wieku młodzieżowca, następnie zasilają zespół seniorów.
Ciekawostką jest również to, iż jako pierwsi w gminie Kłodawa, od

wiosny 2013 roku, zamierzamy utworzyć
kobiecą  drużynę piłkarską, która rozpocznie
rozgrywki w III lidze.

• Jesteście jedynym klubem sportowym w gminie,

który aplikuje o środki unĳne. Na jakie działania

planujecie pozyskać dofinansowanie? 

– Jednym z celów obecnego zarządu klubu
jest uczynienie z naszego obiektu  ważnego
centrum kulturalno-sportowo-rekreacyjnego dla
mieszkańców gminy i powiatu. Aby tego

dokonać, musimy poprawić bazę i infrastrukturę boiska
sportowego w Różankach. Szansą na realizację tego celu są środki
unĳne, dlatego opracowaliśmy projekt o dofinansowanie z UE.
Z większych inwestycji zawartych w projekcie mogę wymienić:
instalację  automatycznego systemu nawadniania boiska, co wiąże
się z wymianą płyty boiska, oraz budowę trybuny widowiskowej.

• Na jakie trudności natrafiliście przy sporządzaniu wniosku? Ktoś

wam pomagał w przygotowaniu dokumentów? 

– Stworzeniem wniosku od strony formalnej i merytorycznej
zajął się wiceprezes naszego klubu Krzysztof Toporowski.
Przy  pisaniu wniosku bardzo pomogły nam też panie: Beata
Grzegolec z Urzędu Gminy i Katarzyna Chmiel,  radna Rady
Gminy, którym serdecznie dziękujemy.

• Czego można wam życzyć w nadchodzącym nowym roku?

– Przed nami wiele wyzwań organizacyjnych i sportowych.
Walka o utrzymanie to tylko jeden z aspektów tego, co nas czeka.
Bardzo liczymy na środki unĳne, o które aplikujemy. Planujemy
też rozbudowę oświetlenia  boiska treningowego. Nie
możemy zapomnieć o sekcjach dziecięcych. Tradycyjnie już,

Z Wiesławem Motykiem,

prezesem WKS Róża Różanki 
rozmawia Grzegorz Zapytowski
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od kilku lat organizujemy w wakacje obóz sportowo-rekreacyjny,
na który z roku na rok wybiera się coraz większa liczba dzieci.
Najtrudniejszym zadaniem będzie jednak próba pozyskania
kolejnych sponsorów, bez których funkcjonowanie klubu byłoby
praktycznie niemożliwe. Korzystając z okazji, chciałbym
serdecznie podziękować panu Maciejowi Mularskiemu, którego
pomoc dla naszego klubu jest ogromna.

Najważniejsza rzecz, której można nam życzyć, to
przychylność instytucji i prywatnych właścicieli firm, od których
decyzji zależy, czy ludzie działający społecznie, marzący
o rozwoju i rozbudowie klubu promującego gminę Kłodawa,
będą w stanie zamienić słowa w rzeczywistość.

Warto podkreślić, że klub WKS Róża jest jedyną w gminie
organizacją pożytku publicznego. Z myślą o osobach, które
chciałyby przeznaczyć 1% podatku na krzewienie kultury fizycznej

w naszej gminie i wesprzeć nasz klub pomocą finansową,
podajemy wszystkie niezbędne dane. Będziemy wdzięczni za
każdą złotówkę, która zasili nasz skromny budżet. 

WKS „Róża” Różanki
ul. Sportowa 9

66-415 Kłodawa
KRS: 0000054174

Bank: GBS Gorzów Wlkp.
Nr rachunku bankowego:

02 8363 0004 0061 5523 2000 0001

Seniorzy z sołectwa Różanki –Szklarnia oraz z Rybakowa
wzięli udział w I Ogólnopolskim Marszu Seniorów Nordic
Walking, który odbył się 29 września br w Parku Górczyńskim
w Gorzowie.

Pomysłodawcą i inicjatorem akcji obejmującej cały kraj była
Parlamentarna Grupa Kobiet, natomiast organizatorem marszu
w Gorzowie poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska we współpracy
ze Stowarzyszeniem Seniorów Gorzowskich.

Marsz z kĳkami (Nordic Walking) od kilku już lat uprawia
rekreacyjnie kilka osób z sołectwa Różanki-Szklarnia i ilość ta
sukcesywnie wzrasta. 

Byłoby dobrze gdyby z naszych doświadczeń w uprawianiu tej
formy rekreacji zechcieli skorzystać seniorzy z innych klubów
z terenu Gminy Kłodawa  i aby za rok w Ogólnopolskim Marszu
Seniorów udział wzięła większa grupa aktywnych seniorów.

Z. Kłos-Gryska

„Nie jest ważne ile człowiek ma lat,
ważne jak się starzeje”

KULTURA SPORT TURYSTYKA
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Wśród Gości obecni byli: wicewojewoda lubuski Jan Świerpo,
Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego Ryszard
Iliaszewicz, Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak,
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan, Nadleśniczy N-
ctwa Kłodawa Tomasz Kalembkiewicz, Nadleśniczy N-ctwa
Strzelce Krajeńskie Sławomir Wencel, Sołtys Sołectwa Różanki
Julian Banicki. Władze okręgowe PZŁ reprezentował kol.
Wiesław Borowczyk Prezes ORŁ oraz Kol. Marian Marciniak
Łowczy Okręgowy. Uroczystość ta połączona była z otwarciem
i oddaniem do użytku budynku stanicy i zlokalizowanej w nim
Sali Tradycji Koła Łowieckiego „Wilk”. Jednym z gości
honorowych tego dnia był jedyny żyjący jeszcze założyciel Koła
kol. Władysław Dukalski, który na tych terenach od 1947 roku
odtwarzał gospodarkę leśną oraz wspólnie z Włodzimierzem
Korsakiem tworzył zręby organizacji łowieckiej. Nie zabrakło
także Prezesów i Łowczych zaprzyjaźnionych z „Wilkiem” kół
łowieckich tj. Knieja Lubociesz, Leśnik Kłodawa, Orzeł, Ostoja
Wysoka. Przy pięknej słonecznej pogodzie uroczystość
rozpoczęła się mszą polową, po której miały miejsce oficjalne
wystąpienia. Prezes Koła Leszek Wawrzyniak przypomniał
krótko historię powstania i działalności Koła, zapoznał

zebranych z najważniejszymi momentami ostatnich sześciu lat,
w trakcie których realizowana była inwestycja budowy stanicy
Koła. Podziękował również członkom koła za ogromny wkład
pracy na rzecz tego dzieła. Jak zwykle przy takich
uroczystościach łowieckich odbyła się biesiada myśliwska wraz
z degustacją wyrobów z dziczyzny.

W Zdroisku 20 października 2012r. obchodzono święto
patrona myśliwych św. Huberta. Wzorem lat ubiegłych
uroczystości rozpoczęły się mszą św., której przewodniczył
o. Henryk Cieniuch OFMCap. Myśliwi z Koła Łowieckiego
„Wilk” i „Knieja Lubociesz”, leśnicy z Nadleśnictwa Kłodawa
i Strzelce   Krajeńskie oraz jeźdźcy wysłuchali koncertu na
rogach myśliwskich oraz wzięli udział w zawodach jeździeckich.
Impreza zakończyła się gonitwą „za lisem” oraz wspólną
biesiadą myśliwską.

Także w Kłodawie 26 października 2012 r. w kościele
parafialnym odbyła się tradycyjna Msza Hubertowska
zorganizowana przez Nadleśnictwo Kłodawa wspólnie z Kołami
Łowieckimi Leśnik, Knieja-Lubociesz, Wilk, Orzeł i Sokół.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Lasów
Państwowych, władz okręgowych PZŁ w Gorzowie, kół

Kultywowanie tradycji myśliwskich 
w gminie Kłodawa
30 czerwca 2012 r. na Stanicy Koła Łowieckiego „Wilk” w Różankach zebrało się znamienite grono
Gości, aby wspólnie z myśliwymi, ich rodzinami i przyjaciółmi przeżyć obchody 60-tej rocznicy
założenia Koła Łowieckiego „Wilk”.
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łowieckich oraz władz samorządowych. Mszę celebrował
kapelan myśliwych ks. Przemysław Kasprzak oraz proboszcz
kłodawskiej parafii ks. Tadeusz Stachura. Po mszy leśnicy,
myśliwi oraz sympatycy łowiectwa mogli wysłuchać koncertu
muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołu sygnalistów
składającego się z pracowników Nadleśnictw: Kłodawa,
Bogdaniec oraz Strzelce Krajeńskie. Świętowanie zakończono
biesiadą na sali wiejskiej w Kłodawie przy dźwiękach rogów
myśliwskich, wspólnych śpiewach oraz opowieściach z pól
i kniei.

Leszek Wawrzyniak
Beata Grzegolec

26 sierpnia br. na terenie Leśnictwa Lubociesz,
odbyła się uroczystość poświęcenia kapliczki św.
Huberta wybudowanej we współpracy Koła
Łowieckiego "Knieja-Lubociesz", Nadleśnictwa
Kłodawa oraz Nadleśnictwa Bogdaniec.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele RDLP
w Szczecinie, Zarządu Okręgowego PZŁ
w Gorzowie, Władz Powiatu Gorzowskiego
i Gminy Kłodawa. Poświęcenia dokonał kapelan
lubuskich myśliwych ks. Przemysław Kasprzak
wraz z proboszczem kłodawskiej parafii
ks. Tadeuszem Stachurą. Po ceremonii odbył się
coroczny koncert utworów Fryderyka Chopina
w wykonaniu multiinstrumentalisty p. Jerzego
Karwowskiego oraz pianisty p. Zbigniewa
Wajdzika. Artyści wykonali prócz kompozycji
Chopina popularne utwory biesiadne.

Poświęcenie kapliczki świętego Huberta
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Wojewódzka inauguracja roku
szkolnego w Kłodawie
3 września w Zespole Szkół w  Kłodawie odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego
2012/2013. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele
parafialnym p.w. Matki Bożej Różańcowej sprawowaną przez
Jego Ekscelencję ks. Biskupa dr Stefana Regmunta. Wójt witając
ks. Biskupa, podkreśliła, że jego obecność jest dla gminy i Parafii
Kłodawa zaszczytem i podnosi rangę tej uroczystości. 

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013, odbyła
się w nowowybudowanym kompleksie Zespołu Szkół
w Kłodawie. Traktujemy to jako wyróżnienie za wkład naszego
samorządu w rozwój i modernizację infrastruktury dydaktycznej
i sportowej. Dla mieszkańców, a w szczególności społeczności
uczniowskiej, było to szczególnie wydarzenie, ponieważ
inauguracja roku szkolnego rangi wojewódzkiej,
w gminie Kłodawa odbyła się po raz pierwszy.
Wydarzenie to było również doskonałą promocją nowej
inwestycji, a dla uczniów – pierwszą inauguracja roku
szkolnego w nowych murach. Ważnym elementem całej
uroczystości było ślubowanie, które złożyli najmłodsi
uczniowie, rozpoczynający swoją przygodę ze szkołą.
Część artystyczną, występy solistów, recytacje i pokaz
sprawności dziewczęcej drużyny
koszykówki,przygotowała młodzież z ZS w Kłodawie.

Uczestniczący w uroczystości goście m.in.:

podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Mirosław Sielatycki, senator Helena Hatka, poseł Elżbieta
Rafalska, wojewoda lubuski Marcin Jabłoński, wicemarszałek
województwa lubuskiego Maciej Szykuła, p.o. kuratora oświaty
Radosław Wróblewski, starosta gorzowski Józef Kruczkowski
oraz przedstawiciele władz samorządowych gmin ościennych,
zwiedzając nowy komples szkolny byli pod warażeniem skali
inwestycji. 

Wójt gminy, Anna Mołodciak w swoim wystąpieniu
inaugurującym rok szkolny podkreśliła, że kiedy rozpoczynała
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w 2006 roku pierwszą kadencję– gmina liczyła 6.170
mieszkańców, a obecnie jest nas już 7.630
osób.Wynika z tego, że w przeciągu ostatnich 6 lat
przybyło prawie 1,5 tys. nowych mieszkańców
gminy, w tym znaczna grupa to dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym. Właśnie dlatego
inwestowanie w oświatę jest naszym priorytetem.
,,...Piękny budynek to tylko część szkoły. Zasadniczą
jej treść i wartość stanowicie Wy...” – zwracając się
do uczniów, powiedziałaWójt Gminy.

EDUKACJA



,,...Obiekty, które zostały oddane do użytku w grudniu
ubiegłego roku tj. część dydaktyczna gimnazjum,
pełnowymiarowa hala sportowa, stołówka i łącznik stanowiący
aulę, przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych
i wyposażone w nowoczesną instalację solarną. Przedsięwzięcie
to było dużym wyzwaniem finansowym dla budżetu gminy,
a jego koszt wyniósł blisko 11mln zł. Nie były to jednak wszystkie
wydatki jakie samorząd gminy poniósł na modernizację

placówek oświatowych.Na przełomie trzech ostanich lat
przeznaczono na remont Zespołu Szkół w Różankach
i Przedszkola w Kłodawie około 300 tys. zł. W przyszłym roku
planowana jest kolejna inwestycja oświatowa - remont
przdszkola w Wojcieszycach, której przewidywany koszt wyniesie
ok. 600 tys zł...”- powiedziała na zakończenie Wójt Gminy.

Piotr Czapliński

5 listopada rozpoczęła się realizacja projektu pn.
„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III
w Zespołach Szkół w Gminie Kłodawa” w roku szkolnym
2012/2013. W ramach projektu dzieci z klas I-III ze szkół
w Kłodawie i Różankach biorą udział w dodatkowych zajęciach
wyrównawczych z pisania i czytania, pojmowania treści
matematycznych, logopedii, socjoterapii czy gimnastyki
korekcyjnej. Prowadzone są też zajęcia rozwĳające
zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z plastyki,
matematyki czy języka angielskiego. 

Zajęcia potrwają do końca roku szkolnego 2012/2013,
a Gmina Kłodawa na ich realizację uzyskała dofinansowanie
w kwocie 71,6 tys. zł.

Beata Grzegolec

Uczniowie mają dodatkowe zajęcia 

Kolejny wniosek jaki Gmina Kłodawa złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki uzyskał pozytywna ocenę

Rok szkolny rozpoczęła Wojewódzka Inauguracja, na której
nie zabrakło ważnych osobistości, takich jak wojewoda Marcin
Jabłoński czy podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Mirosław Sielatycki. Podczas uroczystości odbyło się
także pasowanie pierwszaków na uczniów. Myślę, że dzieci
polubiły szkołę już od pierwszego dnia.

Szkoła uczestniczyła także w ogólnopolskiej akcji Sprzątania
Świata. Uczniowie co roku starają się zadbać o środowisko
Kłodawy, aby ludzie z różnych zakątków chętnie nas odwiedzali.
Oczywiście, jest masa pracy, ale ambicje też są wysokie, dlatego
wszystko idzie bez problemu.

Następną uroczystością był Dzień Edukacji Narodowej, podczas
którego uczniowie przygotowali specjalny apel. Można było obejrzeć
występy artystyczne. Nie obeszło się bez wręczenia dyplomów dla
nauczycieli. Każdy nauczyciel otrzymał swój niepowtarzalny dyplom. 

Szkoła jest nudna? Nie nasza!
Szkoła, jak szkoła. Mogłaby zdawać się dość nudna, jakby bez życia. Tylko nauka i nauka… Jednak
nasza taka nie jest! Mimo że jest dopiero listopad, szkoła im. Adama Mickiewicza bawi się na całego.

EDUKACJA
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Nasza szkoła angażuje się także w wolontariat i razem
z Fundacją Mam Marzenie spełniła marzenie podopiecznej
fundacji, którym było pójście na dyskotekę Monster High.
Wszystkim uczestnikom imprezy zabawa przyniosła wiele radości
i to nie tylko z powodu pięknych dekoracji czy możliwości
przebrania się, ale także dlatego, że udało się spełnić marzenie
chorej dziewczyny.  

Ostatnim pomysłem, jaki udało się nam zrealizować, była
dyskoteka Hallowenowa, na której pokazaliśmy, że potrafimy się

dobrze bawić. ,,Upiornie” udekorowana sala oraz muzyka
w naszym guście pozwoliły nam bawić się kilka godzin.

Poza tym w szkole odbywają się różnego rodzaju happeningi,
które umilają dzień nie tylko uczniom, ale także nauczycielom.
W planach mamy jeszcze dużo imprez, bo prędzej zabraknie nam
czasu niż pomysłów na zabawy! Dzięki temu szkoła staje się nam
bliższa i życie w niej staje się przyjemniejsze z każdym dniem.

Uczennica III klasy Gimnazjum
Joanna Dylewska

Już w trakcie uroczystego otwarcia roku szkolnego 2012/2013
nie zabrakło podniosłych chwil. Uczciliśmy pamięć poległych
w walce o wolność podczas II wojny światowej. Spoglądaliśmy
również w przyszłość, w sposób szczególny witając zarówno
uczniów III klasy gimnazjum, którzy stoją przed trudnym
wyborem dalszej drogi edukacji, jak i pierwszoklasistów, którzy
dopiero tę edukację rozpoczynają. 

W ramach akcji Sprzątanie świata, klasy zaopatrzone w worki
i rękawiczki ruszyły na podbój okolicznych śmieci. Koordynatorem
działań była Danuta Górska. Każda grupa miała wyznaczony do
posprzątania teren i doskonale wywiązała się z przydzielonego
zadania.

Kartki ze szkolnego pamiętnika
Życie Szkoły Podstawowej w Różankach nabrało tempa. Na przeszkodzie nie stanęły nawet: jesienna
aura czy powakacyjne rozleniwienie.  Za nami są ważne uroczystości szkolne i klasowe, liczne konkursy
oraz pierwsze znaczące sukcesy uczniów. 

EDUKACJA
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26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych.
Z tej okazji Lubuski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT w
Gorzowie zorganizował konkurs Zdobądź Europę, który odbył się
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich.
O tytuł Zdobywcy Europy walczyli przedstawiciele 5 szkół
podstawowych: Zespołu Szkół nr 6 w Gorzowie, Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Pierwszych Osadników w Górkach Noteckich,
Szkoły Podstawowej w Smogórach, Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich oraz uczniowie naszej
szkoły, którzy przygotowywali się do konkursu pod bacznym okiem
Alicji Pokornej. Drużyny rywalizowały w kilku konkurencjach,
popisując się zdolnościami wokalnymi, plastycznymi, refleksem,
wiedzą z zakresu Unii Europejskiej i umiejętnościami językowymi.
W rezultacie nasza reprezentacja, w składzie: Paulina Głąb, Maria
Maciejewska i Tymoteusz Gigoła z klasy VI a, zwyciężyła,
wygrywając atrakcyjne nagrody nie tylko dla siebie, ale również do
gabinetu językowego. Szczegółową relację ze zdjęciami można
obejrzeć na stronie: http://ed.lubuskie.pl/?p=5192.

28 września świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji
wszyscy chłopcy dostali słodki poczęstunek, a dziewczęta wybierały
Najsympatyczniejszego chłopca w szkole. Bezkonkurencyjny okazał
się Maciej Maciejewski z klasy VIa, który udekorowany został
specjalną odznaką.

8 października odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Na wyborców czekała komisja siedząca za długim
stołem pokrytym zielonym suknem, parawany i urna na głosy.
W wyborach wzięło udział 64 uczniów i każdy z nich mógł
zagłosować na jednego lub dwóch kandydatów. W ten sposób
oddano 113 głosów ważnych, z których aż 28 uzyskała Maria
Maciejewska z klasy VIa i to ona ponownie została przewodniczącą
SU. Pozostałymi członkami Zarządu zostały te osoby, które
w poszczególnych klasach otrzymały najwięcej głosów, czyli:

Sandra Kowalak z klasy IV, Joanna Zgirska z klasy V  i Katarzyna
Burzyńska z klasy VIb.

Dwa dni później grupa 33 uczniów wyruszyła na XII Zjazd
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy. Nasza szkoła
uczestniczy w tych spotkaniach od  2007 r. Plan wycieczki
obejmował uczestnictwo w uroczystym odsłonięciu Cudownego
Obrazu Matki Bożej, zwiedzanie sanktuarium jasnogórskiego,
zakup pamiątek i uczestnictwo w Eucharystii odprawionej na
Szczytach Jasnogórskich. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczestnicy koła teatralnego
przygotowali pod kierunkiem Ewy Witkowskiej i Agnieszki
Rogowskiej-Zmelty nastrojowy koncert „Ogrody rudej jesieni”,
a w holu pojawiła się Belferiada, czyli wystawa prac uczniów
prezentująca portrety naszych nauczycieli. Było miło i uroczyście,
a w klasach i na korytarzach szkolnych  pobrzmiewały najlepsze
życzenia kierowane do pedagogów.

Dzień Patrona to szczególne święto dla społeczności szkolnej.
Obchody rozpoczęły się Mszą św., po której odbył się uroczysty
apel przygotowany przez najmłodszych uczniów pod okiem
Beaty Lawer. Następnie uczniowie popisywali się wiedzą o Janie
Pawle II, wykonywali gazetkę o Patronie i wspólnie
przygotowywali rodzinną potrawę. Rozstrzygnięty został konkurs
literacki „Jeden dzień z   życia mojej rodziny – kartka
z pamiętnika”. Obchody zakończyły drużynowe rozgrywki
sportowe, ogłoszono  pozostałe wyniki  i rozdano nagrody.

26 października odbyło się Pasowanie pierwszoklasistów na
uczniów naszej szkoły. Maluchy popisywały się wiedzą,
umiejętnościami recytatorskimi i wokalnymi oraz znajomością
języka angielskiego. Anna Trautman wraz z wychowankami
dostarczyła widowni wielu wzruszeń i  radości. Pierwszakom
pomagali starsi koledzy z klasy IV, a uroczystość pięknie
poprowadziła przewodnicząca SU, Marysia Maciejewska.
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Z powodu zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych
uczniowie odwiedzili cmentarze w Różankach, porządkując
opuszczone groby i zapalając na nich znicze. Wspominaliśmy
również uczniów i pracowników naszej szkoły, którzy zbyt
wcześnie od nas odeszli i z których śmiercią do dziś nie możemy
się pogodzić. 

Nie zapominamy również o osobach cierpiących
i potrzebujących wsparcia. Przez kilka dni w naszej szkole można
było zakupić cebulki żonkili w ramach akcji Pola nadziei.
Uzyskane w ten sposób pieniądze zostały przekazane
gorzowskiemu hospicjum. 

8 listopada przebiegał pod hasłem Ciasta zajadamy – psiakom
pomagamy. Akcję zainicjowała, zorganizowała i przeprowadziła
przewodnicząca SU. W trakcie przerw odbywał się kiermasz ciast
i innych słodkich wypieków przyrządzonych przez wspaniałe
mamy naszych uczniów. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży
słodkości kupiono karmę dla psów z gorzowskiego schroniska,
a zebrane w tym dniu materace i koce z pewnością pomogą
czworonogom przetrwać zimę.

Święto Niepodległości uczczono w naszej szkole uroczystym
apelem przygotowanym przez Ewę Witkowską i Marcina
Trojeckiego, jednak najważniejszym wydarzeniem w tym dniu
było ciekawe i wzruszające spotkanie uczniów z weteranem II
wojny światowej, panem Franciszkiem Kujawskim.

W listopadzie pedagog szkolny Teresa Komodzińska
przeprowadziła w  klasach lekcje nt. Konwencji o Prawach

Dziecka. Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie literacko-
plastycznym na najciekawszy komiks o prawach młodych ludzi.
Podsumowaniem cyklu działań była projekcja filmu „Król Maciuś
I” i rozdanie nagród.

Tak bogate życie szkoły rozwĳa umiejętności organizatorskie
uczniów, ich wrażliwość, odpowiedzialność czy kreatywność.
Uczestnictwo w tych wszystkich uroczystościach i wydarzeniach
niewątpliwie przygotowuje młodego człowieka do aktywnego
i świadomego uczestnictwa w dorosłym życiu społecznym. Nie
zapominajmy jednak, że główną rolą szkoły jest nauczanie.
Również i w tym zakresie nasza szkoła nieustająco się rozwĳa.
Nauczyciele analizują osiągnięcia, możliwości i potrzeby uczniów,
aby ich działania skierowane na podopiecznych były jak
najbardziej efektywne. Uczestnicząc w szkoleniach, kadra
pedagogiczna stale poszerza kwalifikacje i umiejętności, co
przekłada się na podnoszenie wyników nauczania i poszerzenie
oferty dydaktycznej. W klasach IV-VI nasi uczniowie mogą
skorzystać z 11 zajęć pozalekcyjnych. Szkoła bierze udział w 3
projektach edukacyjnych, które obok wyrównywania szans
edukacyjnych czy  wspomagania uczniów mających trudności
w nauce, mają na celu rozwĳanie ich pasji i poszerzanie wiedzy.
Są nimi: Dojrzały szóstoklasista, Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
oraz Moje kluczowe kompetencje. Nawiązaliśmy również
współpracę ze szkołami z innych państw europejskich w ramach
programu eTwinning.

3 grudnia w Zespole Szkół w Różankach odbyły się lekcje
europejskie, zorganizowane przez Lubuski Punkt Informacyjny
EUROPE DIRECT – Gorzów Wlkp., działający w ramach
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Najpierw
miała miejsce lekcja dla przedszkolaków w wieku 3 – 6 lat,
podczas której zaprezentowano bajkę nt. Unii Europejskiej, gdzie
„Gwiazdka” opowiada o fladze unĳnej, działalności UE oraz jej
historii. Dzieci były bardzo aktywne podczas lekcji, chętnie
udzielały odpowiedzi na zadawane pytania przez prowadzącą
lekcję Panią Katarzynę Chmiel - Koordynator EUROPE
DIRECT – Gorzów Wlkp. Za tę aktywność dzieci zostały
nagrodzone i otrzymały prezenty w postaci kompletów klocków
oraz książeczek interaktywnych nt. Unii Europejskiej. W lekcji
wzięło udział 49 przedszkolaków pod opieką Pani Ewy Jurgowiak
i Pani Elżbiety Banickiej.

Kolejna lekcja europejska została skierowana do
gimnazjalistów, a wzięli w niej udział uczniowie klas I, II i III,
w sumie 72 osoby oraz opiekunki Pani Grażyna Kaźmierczak,
Pani Danuta Łubińska i Pani Danuta Górska. Pani Katarzyna
Chmiel przedstawiła prezentację nt. aktualnej sytuacji
ekonomicznej, demograficznej, politycznej Unii Europejskiej oraz
nt. instytucji unĳnych. Gimnazjaliści wykazali się dużą wiedzą
dotyczącą zagadnień związanych z Unią Europejską
i aktywnością podczas zajęć. Młodzież otrzymała od EUROPE
DIRECT – Gorzów Wlkp. komiksy nt. Unii Europejskiej pt.
„Pomocna dłoń”, „Do dwóch razy sztuka”, mapy UE,
informatory oraz przybory szkolne tj. długopisy i linĳki.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy,
zapraszamy również wszystkich rodziców uczniów do wspierania
naszych działań i jeszcze większego zaangażowania w życie
szkoły oraz zachęcamy do odwiedzania strony internetowej:
www.zsrozanki.edupage.org.

Alicja Pokorna
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Zainteresowania dzisiejszych przedszkolaków znacznie
wykraczają poza program wychowania przedszkolnego, dlatego my,
nauczyciele, musimy wykorzystywać predyspozycje wychowanków
do rozwĳania ich własnych pasji i zainteresowań.

W tym roku szkolnym kontynuujemy realizację ekologicznego
programu autorskiego Anny Stasiak-Sprawka „Bliżej natury”.
Usytuowanie naszego przedszkola na wsi, blisko lasu, łąki,
gospodarstwa rolnego, daje nam ogromne walory poznawcze,
edukacyjne i estetyczne. Ani książka, ani film nie zastąpią
bezpośredniego kontaktu dziecka z przyrodą. Staramy się również –
już po raz drugi – o certyfikat za całoroczny udział w ogólnopolskim
programie ekologicznym Kubusiowi Przyjaciele Natury. 

Realizujemy wiele działań uczących dbać o otaczające nas
środowisko: segregujemy śmieci, prowadzimy patrole ekologiczne,
organizujemy specjalne dni poświęcone przyrodzie. We wrześniu
w grupie maluszków odbyła się niecodzienna uroczystość – urodziny
marchewki. Tego dnia zarówno dzieci, jak i panie, przyszły do
przedszkola ubrane na pomarańczowo. Jak na urodziny przystało,
był poczęstunek – marchewka pod każdą możliwą postacią: sok,
surówka i ciastka, marchew gotowana i surowa do chrupania. Dzieci
mogły wziąć udział w konkursach i zabawach z marchewką w roli
głównej. Po takim pomarańczowym dniu pełnym wrażeń, wszystkie
uśmiechnięte i zadowolone przedszkolaki wracały do domu
z własnoręcznie zrobioną kukiełką z marchewki, a co najważniejsze
– ze świadomością, jak wielką moc odżywczą mają warzywa. 

W roku szkolnym 2012/13 Elżbieta Banicka realizuje w grupie 5-
6 latków własny program muzyczny „Rozśpiewane przedszkole”,
którego celem jest rozbudzanie w dzieciach miłości do muzyki
i wrażliwości na wszystko, co jesteśmy w stanie objąć naszymi
zmysłami. Tematyka zajęć jest zróżnicowana i dopasowana do wieku.
Dzieci na zajęciach grają na instrumentach, tworzą muzykę
wykorzystując swoje ciało, odkrywają dźwięki, malują muzykę, a także

tworzą ją, wykorzystując przedmioty codziennego użytku. Będą też
uczestniczyć w koncertach muzycznych w wykonaniu uczniów ze
szkoły oraz tworzyć proste instrumenty dęte i perkusyjne.

Klasa 0 wraz ze swoją panią Ewą Jurgowiak bierze udział
w projekcie Mali odkrywcy. Gmina Kłodawa, jako jedna z 10 gmin
w kraju, zakwalifikowała się do II edycji projektu. Jest to innowacyjny
program wspierający edukację dzieci realizowany przez Fundację
Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego we współpracy z
firmą SIEMENS. 

Aby rozwĳać u dzieci wrażliwość na kulturę, sztukę i muzykę,
współpracujemy z interaktywnym teatrem ArtRe z Krakowa, którego
aktorzy co miesiąc odwiedzają nasze przedszkole, przygotowując
ciekawe przedstawienia. Repertuar stanowią adaptacje znanych, ale
często zapomnianych, tradycyjnych baśni, bajek i legend.
Oglądaliśmy już „Kota w butach”, „Złotą kaczkę”, a czekamy m.in.
na „Smoka wawelskiego”, „Pionokia”, „Kopciuszka”. Nasze
przedszkolaki z kolegami z oddziału przedszkolnego z Wojcieszyc
uczestniczą też w spotkaniach muzycznych organizowanych co dwa
miesiące przez Centrum Edukacyjne Atut, z którym od kilku lat nasza
placówka współpracuje. W sali widowiskowej GOK w Wojcieszycach
odbył się pierwszy minikoncert muzyczny „Filmowo-bajkowo-
smyczkowo”. Profesjonalni muzycy wprowadzili dzieci w świat
znanych melodii z bajek, a dzięki instrumentom i ciekawym efektom
muzycznym, żadna zagadka nie była dla dzieci zbyt trudna. 

W naszym przedszkolu każde dziecko jest wyjątkowe. Dzięki temu,
że mamy pod opieką „tylko” 50 dzieci, znamy je bardzo dobrze.
Dajemy im możliwość do budowania konstruktywnych więzi
i nawiązywania przyjacielskich kontaktów. Starsze dzieci chętnie
pomagają młodszym i mniej samodzielnym kolegom. Obserwujemy
dzieci, pomagamy im, zachęcamy do wyrażania własnego zdania.
Mamy nadzieję, że cały rok szkoły upłynie nam w miłej i życzliwej
atmosferze. 

Każde dziecko jest wyjątkowe!
Misją naszego małego oddziału przedszkolnego jest przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów w dalszych
etapach edukacji. Chcemy wychować je na ludzi wierzących we własne siły, przyjaźnie nastawionych do
otoczenia, odróżniających dobro od zła, kreatywnych i potrafiących współpracować w zespole. Dla nas
najważniejsze jest to, by nasze dzieci były szczęśliwe, bo tylko ze szczęśliwych dzieci wyrastają szczęśliwi dorośli. 

EDUKACJA
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Współczesna edukacja przedszkolna zachęca do stosowania
metod aktywizujących, rozwĳających oryginalność i płynność
myślenia, wyobraźnię, ciekawość badawczą, zdolność do
analizowania, wykorzystania własnych doświadczeń. Umiejętności
te nabywają przedszkolaki, które, bawiąc się w małych odkrywców,
uczestniczą w projektach badawczych.

Bardzo ważne jest znalezienie odpowiedniego tematu do
badań. Zasada jest prosta – im młodsze dzieci, tym temat
powinien być łatwiejszy, dostępny na wyciągnięcie ręki. W myśl
powiedzenia, że proste rzeczy są genialne, postanowiliśmy, że
przedmiotem projektu będzie… kamień. 

Dwie najmłodsze grupy: Krasnoludki i Smerfy nie miały
kłopotu z przyniesieniem do przedszkola materiału do badań. Mali
odkrywcy przyglądali się eksponatom, ważyli je, liczyli, sprawdzali,
czy kamienie potrafią pływać. Dzieci opowiadały historie,

Aktywne i twórcze przedszkolaki
Praca z najmłodszymi wymaga od nas, nauczycieli, ciągłych poszukiwań. Jak organizować proces
dydaktyczno-wychowawczy, by był nie tylko skuteczny, ale i atrakcyjny, zachęcający do działania? Jak
zapobiegać nudzie i rutynie, którym małe dzieci nie są w stanie sprostać?

Przedszkole w Wojcieszycach pracuje na programach: oddział
5,6-l – „Od przedszkolaka do pierwszaka” (Wyd. WSiP), oddział
3,4-l – „Nasze przedszkole” (Wyd. MAC). Oba programy są
zgodne z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego”.

Wracając do motta Platona: podstawową formą aktywności
dziecka w naszym przedszkolu jest zabawa. Pomaga ona
dzieciom poznawać świat różnymi metodami, m.in. przez
naśladowanie, eksplorowanie, próbowanie, konstruowanie.
Dzięki różnym rodzajom zabaw, np. twórczym, dydaktycznym,
tematycznym, dostarczane są dziecku ważne dla jego rozwoju
wartości. W zabawie dziecko wykorzystuje swój ogromny

potencjał i nabywa umiejętności.
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy w „magiczny” sposób.

Dzieci odwiedził magik, który wytłumaczył im, że nie ma czarów,
jest tylko iluzja. We wrześniu dzieci brały udział w akcji
Sprzątanie świata. Dzielnie zbierały śmieci, następnie je
segregowały i wrzucały do odpowiednich kontenerów.

Przedszkolaki były też na wycieczce w lesie. Obserwowały
zmiany zachodzące jesienią. Zebrały materiał przyrodniczy,
z którego wykonały bardzo ciekawe prace.

Odwiedził nas Teatr Lalek Pinokio z Gorlic z przedstawieniem
„Wesoła szkoła”. To świetna opowiastka, szczególnie dla dzieci
5,6-letnich, które powoli wkraczają w szkolny próg.

W ramach wychowania przez sztukę, dzieci wzięły udział
w audycji muzyczno-edukacyjnej „Filmowo, bajkowo,
smyczkowo”, która odbyła się w ramach współpracy z GOK
w Wojcieszycach. Muzycy z Poznania przedstawili dzieciom
melodie z filmów i bajek oraz efekty uzyskiwane za pomocą
instrumentów – naśladowanie dźwięków przyrody.

Po raz pierwszy nasze przedszkole bierze udział w akcji
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, a także w akcji „Lupo” – we
współpracy z Komendą Miejską Policji w Gorzowie.

Oddział Przedszkolny w Wojcieszycach oferuje dzieciom wiele
ciekawych form artystycznych, dydaktycznych i innych, ale o tym
w kolejnym wydaniu czasopisma.

Marta Michalewicz                                                                                                                            

Wesołe przedszkole w Wojcieszycach
„Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, niech tylko się bawią. Dziecko doskonale bawi się, ale ta
zabawa jest dla niego prawdziwą nauką, bo uczy się „niechcący”, a zapamiętuje „na zawsze” –
twierdził Platon, a my staramy się pamiętać o jego nauce.
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odwołując się do własnych doświadczeń, zadawały pytania, na
które same próbowały znaleźć odpowiedź, np.: Jak skruszyć
kamień? 

Wiele energii poświęcili mali odkrywcy, posiłkując się
narzędziami z kuferków badacza, aby rozłupać kamień. Kiedy
próby się nie powiodły, o pomoc poprosiliśmy eksperta. Wrażenie
na wszystkich wywarła maszyna przecinająca kamienną płytę.
Pokazał ją nam Lech Sampolski, który w zakładzie kamieniarskim
Gralech, barwnie opowiadając i prezentując wytwory swej pracy,
pogłębił wiedzę dzieci na omawiany temat. 

Ostatnim etapem projektu „Kamień” będzie wystawa, podczas
której nastąpi podsumowanie zdobytej wiedzy, prezentacja
wytworów i dzielenie się informacjami z zaproszonymi przez
małych odkrywców gośćmi.

Dla dzieci, które przejawiają zainteresowania i uzdolnienia
artystyczne, organizujemy dwa konkursy, które odbędą się jeszcze
przed świętami. Pierwszy z nich, „Białe wierszowanie”, to kolejna
edycja cieszącego się powodzeniem konkursu recytatorskiego.
Drugi to „Świąteczna ozdoba choinkowa” – konkurs plastyczny
organizo-wany we współpracy z Nadleśnictwem Kłodawa. Tu
ważną rolę pełnią rodzice, którzy w pierwszym przypadku
przygotowują swą pociechę do recytacji wiersza, a w konkursie
plastycznym będą współtwórcami świątecznej ozdoby. Wspólne,
aktywne spędzenie wolnego czasu może być okazją do radości
i zacieśniania więzi rodzinnych.

Cała społeczność przedszkola Bajkolandia życzy, by przy
świątecznym stole zawsze towarzyszyło światło i ciepło rodzinnej
atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Anna Żołądziejewska

8 października br. przedszkolaki „Sówki” z oddziału
przedszkolnego „Bajkolandia”, mającego swoją siedzibę
w Zespole Szkół w Kłodawie, odwiedziły Urząd Gminy
w ramach akcji „Moja miejscowość”. Program przygotowała
wychowaw-czyni Dorota Andrzejewska, a po urzędzie
oprowadzała dzieci Pani Wójt i wyjaśniała na czym polega
praca urzędnika.
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W marcu, podczas Rekolekcji Wielkopostnych do kościoła
w Kłodawie uroczyście wniesiono relikwie św. ojca Pio. Jego
życie i duchowość przybliżył nam ojciec Zbigniew,
rekolekcjonista, który posługiwał także w San
Giovanii  Rotondo – miejscu, gdzie żył Święty.
Relikwie umieszczone są w ołtarzu bocznym,
którego projektantem i wykonawcą jest
parafianin Bogusław Jagiełło. Nabożeństwo do
św. ojca Pio jest odprawiane 23. dnia każdego
miesiąca, podczas którego zanosimy intencje
modlitewne przez Jego wstawiennictwo.

W maju miały miejsce dwa ważne
wydarzenia: święcenia diakonatu i Przegląd
Pieśni Maryjnych. Parafianin Michał Dekiert
przyjął z rąk Ks. Biskupa Pawła Sochy
święcenia diakonatu. Cała uroczystość odbyła
się w konkatedrze w Zielonej Górze, natomiast
w Kłodawie odbył się Pierwszy Przegląd Pieśni
Maryjnych. Majowe świętowanie na cześć
Maryi mogło się odbyć dzięki miejscowemu
Zespołowi Kłodawianki, który był
organizatorem. Uczestniczyli w nim także: Zespół Giżynianki
z chórem parafialnym z Giżyna, Jan Obłąk z Giżyna, Chór
Laudamus Te z Różanek, Zespół Śpiewaczy Nowinianki,
Zespół Jagienki z Bogdańca, Chór Cantores z Witnicy, Zespół

Canto z Kamienia Wielkiego, Zespół Wena z Gorzowa, Zespół
Bukowina ze Zdroiska, Miłosława Cieślewicz, Michalina
Paszkiewicz. 

Ważnym wydarzeniem była dla nas
Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego
w Zespole Szkół w Kłodawie. Rozpoczęła się
ona uroczystą Mszą św. w naszym kościele.
Przewodniczył jej Ks. Biskup Stefan
Regmunt. Jeszcze pamiętamy jego wizytę,
a już możemy oczekiwać kolejnej – podczas
Wizytacji Kanonicznej, która odbędzie się
w naszej Parafii w dniach 13-14 grudnia.

Październik to dla naszej Wspólnoty
Parafialnej miesiąc, w którym świętowaliśmy
Uroczystość Matki Bożej Różańcowej, czyli
Odpust Parafialny. W tym roku Mszy św.
przewodniczył wikariusz parafii sprzed 25 lat,
ks. Zygmunt Zapaśnik – obecnie ojciec
duchowny paradyskiego seminarium.
Parafialne świętowanie przypadało przed
rozpoczęciem Roku Wiary. Ufam, że

najbliższy czas będzie Rokiem Łaski dla naszych Parafian
i owocnego wołania: „Panie, przymnóż nam wiary!”
zamierzeniach Bóg błogosławi. 

Ks. Tadeusz Stachura, proboszcz z Kłodawy

Zobaczmy dobro wokół nas
11 października w Kościele Powszechnym papież Benedykt XVI otworzył Rok Wiary, w którym w sposób
szczególny chcemy dostrzegać obecność Boga w otaczającym nas świecie.  To szczególna okazja, by
z wdzięcznością spojrzeć na wszystko, co dobrego, dzięki Bogu, dokonało się w naszej Wspólnocie
w ostatnim czasie.



Radością każdego duszpasterza jest życie wiarą parafian i ich
gotowość do mężnego wyznawania wiary i do postępowania
według jej zasad. Wielu takich radosnych chwil swojemu
duszpasterzowi dostarczają parafianie w Różankach.

Powodem do radości i wdzięczności jest fakt, że wśród nich
są tacy, którzy świadomie przeżywają swoją przynależność do
Kościoła. To oni traktują kościół, jako swój dom, do którego
przychodzą, aby nabrać sił do dalszej wędrówki przez życie, by
słuchać tu Słowa Bożego i spotykać Chrystusa w sakramentach.
To oni przychodzą i dbają o czystość tego domu i jego wystrój.
To oni są uzasadnieniem istnienia tej Parafii i realizowanej tu
posługi duszpasterskiej. Wśród wielu dzieł, wiele radości
i duszpasterskiej satysfakcji dostarcza m.in. parafialny chór.

Chórzystom i wszystkim parafianom dziękuję słowami Ojca
świętego Benedykta XVI: 

„Pamiętajcie zawsze, że Wasze śpiewanie jest służbą. Jest
to służba Bogu, w której oddajecie należną Mu chwałę. Jest

to służba pozostałym wiernym, poprzez którą pomagacie
im wznosić serca i umysły w modlitwie. Jest to także służba
całemu Kościołowi, dająca przedsmak niebiańskiej liturgii,
w której chóry aniołów i świętych łączą się w jednej,
nieustającej pieśni miłości i chwały”.
Wieść radosną niosą dzwony 

na wsze świata grają strony, 

że narodził się Pan nad Pany 

Bóg wszechmocny, Bóg kochany.

Na radosne przeżywanie przyjścia na świat naszego
Zbawiciela Jezusa Chrystusa i na nowy rok 2013, wszystkim
parafianom i mieszkańcom całej gminy Kłodawa życzę: abyśmy
byli solą tej ziemi, abyśmy w miłości wzajemnej i zgodzie uczyli
się kochać Boga i szanować ludzi.  

Ksiądz kanonik Bogusław Kaczmarek, 
proboszcz z Różanek

13 grudnia br. w Zdroisku odbyło się uroczyste poświęcenie
obeliska z tablicą pamiątkową, ufundowaną  przez
Stowarzyszenie Byłych Mieszańców  Heimat,  ku pamięci
przodków, dla których te ziemie były ojczyzną. Poświecenia
dokonał ks. kanonik Bogusław Kaczmarek, w obecności

przewodniczącego Stowarzyszenia pana Herberta Schimmela,
byłego sołtysa Lietzen, Norberta Kuhnela, Wójta Gminy, Sołtysa
i mieszańców Zdroiska. Po poświęceniu goście spotkali się na
wspólnym spotkaniu opłatkowym.

Być solą ziemi
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Wiara jest tym, na co się odważamy. Nie tym, co mówimy (Peter Hahne)
Nasza wiara realizuje się przede wszystkim w intymności, w „kąciku serc”, które zna tylko Bóg i my.
Są jednak sytuacje, kiedy to, co dokonuje się w sercu, wymaga publicznego świadectwa i powinno
znaleźć się na ustach i w czynach przepełnionych miłością do Boga i człowieka. 




