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      19 stycznia 2012 roku  w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się Spotkanie
Noworoczn e
Burmistrza Kłodawy z mieszkańcami gminy. To już  prawie tradycja, ponieważ spotkanie odbyło
się po raz czwarty.   Na początek  wyświetlony  został krótki film reklamowy Gminy Kłodawa, 
którym gmina promowana była na Wielkopolskich obchodach Światowego Dnia Turystyki  we
wrześniu 2011 roku. W programie znalazło się wystąpienie  Burmistrz Kłodawy, zawierające
informacje z działalności samorządu w roku 2011 i w latach poprzednich.

      

   Burmistrz  Józef Chudy uhonorował dyplomami uznania mieszkańców gminy, za szczególne
osiągnięcia  w kilku kategoriach.

  

   Absolwenci gimnazjów 2011 rok, otrzymali dyplomy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
nauki i promowanie Gminy Kłodawa :

     
    -            -  Anna Cichocka  i  Kinga Cichocka ,siostry bliźniaczki,  Gimnazjum
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wólce Czepowej, nagrodę odebrała pani
dyrektor Anna Prętkiewicz;    
    -             - Łukasz Pawłowski – Gimnazji Nr 2 w Kłodawie,  nagrodę odebrał  pan Krzysztof
Pawłowski  w imieniu syna;    
    -             - Jakub Witkowski – Gimnazji Nr 1 w Kłodawie – nagrodę odebrał  pan Paweł
Witkowski w imieniu syna.   

  

   W kategorii ochrony dziedzictwa kulturalnego dyplomy otrzymali ks. proboszcz  Jerzy
Dylewski , za podjęcie się trudnego zadania renowacji zabytkowego obiektu klasztornego i 
kościoła parafialnego oraz pan Jan Grzegorzewicz za odkrywanie i upowszechnianie
dziedzictwa historycznego Kłodawy i okolic.
   W kategorii działalności gospodarczej, burmistrz uhonorował załogę i zarząd Kopalni Soli
„Kłodawa” S.A. za całokształt działań na rzecz rozwoju turystyki, oraz  pana Jana Kasprzaka i 
pana Janusza Króla za wkład w rozwój przedsiębiorczości Gminy Kłodawa.
   W kategorii działalności społecznej w zakresie odnowy wsi, uhonorowani zostali mieszkańcy
trzech sołectw: Górki, Krzykosy i Pomarzany. Dyplomy zostały wręczone sołtysom tych
miejscowości, panu Janowi Kołodziejczakowi – sołectwo Górki, panu WojciechowiKołackiemu –
sołectwo Krzykosy i Pani Wiesławie Olczyk, sołectwo Pomarzany.
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   Uroczystość uświetniona została  spektaklem teatralnym pt: „Drogi do wolności” w  wykonaniu
młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, pod kierunkiem: Danuty
Ostrowskiej, Magdaleny Malickiej, Jacka Malickiego, Marzeny Trębackiej, Grażyny
Michałkiewicz i Pawła Paluszkiewicza.  Na zakończenie zaśpiewał  i zagrał zespół muzyczny z
Wólki Czepowej , pod  przewodnictwem Michała Rybińskiego , w składzie, Paulina
Węgielewska - wokal,  Hubert Rosiński – gitara akustyczna, Mateusz Musiał – instrumenty
klawiszowe, Alex Balicki – gitara klasyczna i Bogusław Olearski-akordeon.
   
   Bufet i poczęstunek został przygotowany przez pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie
z pomocą pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Gminny Ośrodek Kultury
pełnił rolę gospodarza spotkania.
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