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11 września 2010 roku w sobotę, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, przy ulicy
Kościelnej, odbyło się uroczyste otwarcie obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie po
generalnym remoncie oraz obchody 20 –lecia samorządu Kłodawy. Organizatorem uroczystości
był Burmistrz Kłodawy Józef Chudy- reprezentujący Gminę Kłodawa i Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Kłodawie Ewa Ochędalska- jako gospodarz obiektu.  
  W pierwszej części uroczystości dokonano przecięcia wstęgi jako symbolicznego otwarcia
nowej siedziby GOK- u. Obiekt wypiękniał, ma obecnie większą powierzchnię użytkową a
zespół Gama, liczący już ponad 100 członków ma nareszcie salę do ćwiczeń „z prawdziwego
zdarzenia”. Pani Dyrektor podziękowała wykonawcom oraz wszystkim osobom, które
przyczyniły się do takiego wspaniałego wyglądu i znacznie wyższej użyteczności budynku.  
  Kolejną częścią uroczystości były obchody XX- lecia samorządu Kłodawy. Tak, to już
dwadzieścia lat minęło odkąd gminy w Polsce uzyskały prawo o samostanowieniu, prawo do
majątku gminnego i gospodarowania własnym budżetem. Na sali zgromadzili się
samorządowcy, w szerokim tego słowa znaczeniu, którzy pracowali na rzecz wspólnoty
kłodawskiej i powiatu kolskiego od samego początku: radni wszystkich kadencji, burmistrzowie,
wiceburmistrzowie, pracownicy urzędów jak również kierownicy i pracownicy jednostek
organizacyjnych gminy oraz przedstawiciele sąsiednich i zaprzyjaźnionych samorządów,
duchowni, przedsiębiorcy, przedstawiciele służby zdrowia, innych służby i inspekcji oraz
oczywiście mieszkańcy. Obszerne to było grono- ponad 400 osób mieściły sale nowego
Gminnego Ośrodka Kultury, ale grono jak najbardziej uzasadnione, gdyż samorząd
współpracuje z mieszkańcami i wieloma instytucjami.  
  Obchody Święta 20- lecia Samorządu odbywały się w ramach realizacji przedsięwzięcia pod
nazwą „Akademia samorządności – pamięć, aktywność, demokracja i dziedzictwo historyczne-
drogą do podnoszenia świadomości i jakości życia społeczności lokalnej”. Projekt jest
przeprowadzany na zlecenie Gminy Kłodawa w ramach realizacji operacji współfinansowanej
ze środków Unii Europejskiej, Działanie 413: „Małe Projekty” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007– 2013.  
  Projekt- do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich- został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Solna
Dolina”, która jest Stowarzyszeniem działającym na terenie trzech gmin: Kłodawa, Przedecz,
Chodów. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o demokracji, patriotyzmie, strukturze i
roli samorządu na szczeblu gminy, powiatu i województwa oraz kształtowanie postaw
pielęgnujących tożsamość narodową dzięki czemu operacja wpływa na poprawę jakości życia
na obszarach gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu poprzez podnoszenie świadomości i jakości
życia społeczności mieszkańców. Realizowana operacja przyczynia się także do aktywizacji
społeczności obszarów wiejskich, w szczególności młodego pokolenia- poprzez promowanie
dobrych praktyk, w tym postaci, zdarzeń i miejsc stanowiących nasze własne dziedzictwo
historyczne.  

Podczas uroczystości zaproszeni goście oraz samorządowcy opowiadali o swoich
doświadczeniach w tworzeniu struktur administracyjnych a w międzyczasie uroczyście
wręczono statuetki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kłodawa”. Rada miejska uhonorowała 7 osób
tym szczególnym wyróżnieniem. Są to: Ewa Ochędalska, Krystyna Kochanowska, Czesław
Gajewski, Wacław Kurpik, Ireneusz Niewiarowski, Adam Maliński i Andrzej Sadowski (poniżej w
fotogalerii prezentujemy państwu sylwetki tych osób). 
  Gmina Kłodawa na dzień obchodów przygotowała edukacyjny film reportażowy oraz kolorowy

 1 / 2



Po obchodach XX Lecia Samorządu

Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 13 września 2010 16:47 - Poprawiony poniedziałek, 20 września 2010 11:18

edukacyjny folder z okazji XX- lecia Samorządu prezentujący dwadzieścia lat istnienia i
działania samorządu na terenie Gminy Kłodawa oraz zmiany, jakie zaszły na tym obszarze
przez ten okres. Film został premierowo wyemitowany w sali GOK właśnie w minioną sobotę a
każdy z uczestników Święta miał możliwość nieodpłatnego otrzymania opracowanego i
wydanego w ramach projektu folderu pt. „Gazeta Kłodawska- Wydanie Specjalne- 20 lat
Samorządu”. Całość imprezy przeplatana była występami „Gamy”. Swoje układy
zaprezentowały wszystkie grupy wiekowe zespołu przygotowane przez choreografa Iwonę
Łagodzińską. Występy był prawdziwą ucztą dla oka i ucha. Cała widownia mogła podziwiać
kunszt i talent młodzieży kłodawskiej.
  
  W przerwie pracownicy Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie przygotowali poczęstunek, który
zarówno samakowo jak i estetycznie prezentował się wyśmienicie. Ostatnią częścią programu
obchodów były dwa koncerty o godzinie 16-tej i 19-tej wykonane przez muzyków Filharmonii
Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego. Wysłuchano koncertu e-moll Fryderyka Chopina
oraz utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dzień był bogaty w wydarzenia, a jego
zakończenie niecodzienne, jak na takie jednak małe miasto Kłodawa.
  
  Galeria:
  {gallery}galeria/2010/xx_lecie{/gallery}
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