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W niedzielê 24 sierpnia
odby³a siê kolejna

edycja Do¿ynek Gminnych.
Tym razem gospodarzem
Œwiêta Plonów 2008 by³
Ho³dowiec, którego mie-
szkañcy przygotowali wspa-
nia³¹ uroczystoœæ. W obcho-
dach udzia³ wziêli przedsta-
wiciele w³adz samorz¹d-
owych ziemi kazimierskiej z
Burmistrzem Adamem Bo-
dziochem na czele. Starost¹
do¿ynek by³ pan Norbert
Kokosza z Ho³dowca, a
Staroœcin¹ pani El¿bieta Latos
z Cudzynowic. Starostowie

przekazali œwie¿y chleb
Burmis t r zowi , k tó ry
sprawiedliwie podzieli³
poœród uczestników do¿y-
nek. Tegorocznym do¿-
ynkom towarzyszy ³y
liczne atrakcje. Czynna
by³a wystawa p³odów
rolnych i sprzêtu rolnicze-
go, weso³e miasteczko,
stoiska gastronomiczne i
kiermasze handlowe,
przeja¿d¿ki oraz
b . Do¿ynki za-
koñczy³a zabawa ludowa,
która trwa³a niemal do
bia³ego rana.
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Zakoñczono budowê nowej k³adki na rzece
Ma³oszówka w Kazimierzy Wielkiej. Trwaj¹ce

od po³owy maja prace budowlane ukoñczono zgodnie
z przewidywaniami i most jest ju¿ gotowy do
u¿ytkowania. Mieszkañcy Kazimierzy mog¹ ju¿
swobodnie korzystaæ z k³adki przystosowanej do
ruchu pieszo-rowerowego. Ca³a inwestycja by³a
du¿ym przedsiêwziêciem budowlanym. K³adka
wspiera siê na czterech 13 metrowych s³upach
wystaj¹cych metr nad powierzchniê wody, w które
wpompowano w sumie ponad 40 ton betonu. Ca³a

konstrukcja ma 32 metry d³ugoœci i wykonana jest z
wysokiej jakoœci stali pokrytej ¿elbetonow¹
nawierzchni¹ z nak³adk¹ asfaltow¹. Powsta³y te¿
nowe podjazdy, o k¹cie nachylenia 6 procent,
wy³o¿onych czerwon¹ kostk¹ brukow¹ i po³¹czonych
z alejkami w parku miejskim. Na obu koñcach k³adki
stan¹ równie¿ dwa nowe s³upy oœwietleniowe.
Obecna k³adka zast¹pi³a star¹ drewnian¹ maj¹c¹
ponad 40 lat i jest to pocz¹tek prac zwi¹zanych z
rewitalizacj¹ parku miejskiego, w którym g³ówne
dzia³ania renowacyjne rusz¹ w 2009 roku.

MOST NA MA£OSZÓWCE

Dobiega koñca pierwszy etap inwestycji
zaplanowanych na 2008 rok. Zakoñczona

ju¿ zosta³a przebudowa dróg i ulic na terenie Miasta i
Gminy Kazimierza Wielka w so³ectwach: Kamyszów
odc. I i II, Broniszów, Wojs³awice, Zys³awice,
Plechówka-Plechów, Boronice odc. I i II, Sieradzice I,
II ,III, Gunów-Wilków, Ho³dowiec, S³onowice, oraz
przebudowa ulic: Agrestowej, Stolarskiej i Malinowej
w Kazimierzy Wielkie j . £¹czna d³ugoœæ
przebudowanych dróg wynosi ok. ,
wykonanych z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz
betonowo asfaltowych a koszt inwestycji wyniesie
blisko .

Ju¿ z pocz¹tkiem wrzeœnia ruszaj¹ prace
zwi¹zane kolejn¹ inwestycj¹ przebudowy dróg
gminnych w so³ectwach: Odonów, Gabu³tów,
G³uchów odc. I i II oraz przebudowa ul. 15-go
Stycznia wraz z chodnikiem i ul. Broniewskiego w
Kazimierzy Wielkiej razem prawie £¹cznie
inwestycja ta poch³onie blisko Równolegle
rozpoczynaj¹ siê tak¿e roboty budowlane zwi¹zane z
budow¹ magistrali wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami
w miejscowoœciach Lekszyce i Marcinkowice. Ca³a
inwestycja wyniesie ok i dofinansowana
jest z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Œwiêtokrzyskiego.
Trwaj¹ tak¿e roboty budowlane polegaj¹ce na

przebudowie chodnika na ul. Szkolnej w Kazimierzy
Wielkiej. Wykonana zostanie podbudowa chodnika,
wjazdy i zatoki postojowe z kostki brukowej. Dziêki
tym pracom przy Samorz¹dowej Szkole Podstawowej
nr 3 w Kazimierzy Wielkiej powstan¹ nowe miejsca
parkingowe dla rodziców odbieraj¹cych swe pociechy
ze szko³y. Wykonawc¹ inwestycji jest Kazimierski
Zak³ad Gospodarki Komunalnej, który zobowi¹zany
jest zakoñczyæ przebudowê chodnika do koñca
wrzeœnia.

10 kilometrów

1,9 mln z³

4 km.
700 tys. z³.

1,4 mln z³.

Prace przy przebudowie ul..Stolarskiej
w Kazimierzy Wielkiej

Marzec 2008 Sierpieñ 2008
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W niedzielne, upalne popo³udnie 22 czerwca
2008 roku na stadionie MLKS „Sparta” w

Kazimierzy Wielkiej odby³y siê miejsko-gminne
zawody sportowo-po¿arnicze. W zawodach wziê³o
udzia³ trzynaœcie dru¿yn OSP, jedna jednostka
Kobiecej Dru¿yny Po¿arniczej oraz piêæ jednostek
M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych. Uczestnikom
towarzyszy³a upalna pogoda, ale jak wiadomo
stra¿akom ogieñ nie straszny, wiêc ¿ar lej¹cy siê z
nieba nie przeszkodzi³ dzielnym druhnom i druhom w
zaciêtej rywalizacji. Zawody sportowo-po¿arnicze
p r z e b i e g a j ¹ c e w t r u d n y c h w a r u n k a c h
atmosferycznych by³y kolejnym sprawdzianem

umiejêtnoœci stra¿aków, którzy niejednokrotnie
musz¹ zmagaæ siê z ¿ywio³em i trudniejszymi
warunkami po to, by nieœæ ratunek innym.
Organizowanie zawodów sportowo-po¿arniczych
ma za zadanie mobilizowaæ do intensywnego
szkolenia po¿arniczego, oceniæ sprawnoœæ bojow¹
wyszkolonych stra¿aków, wy³onienie najlepszych
dru¿yn oraz przygotowanie do startu w zawodach
wy¿szego szczebla.

Rozegrane konkurencje przynios³y na-
stêpuj¹ce wyniki: : I
miejsce Gabu³tów, II miejsce Zagórzyce, III miejsce

Ziêblice; : I
miejsce Wojs³awice, II miejsce £êkawa, III miejsce
Zagórzyce; z
Gabu³towa stanê³a samotnie na polu rywalizacji. Brak
konkurencji nie uœpi³ ambicji zawodniczek. Panie
uzyska³y imponuj¹cy czas ³¹czny 153 sekundy.
Puchary i dyplomy druhnom i druhom zwyciêskich
jednostek wrêczy³ Burmistrz Miasta i Gminy
Kazimierza Wielka Pan Adam Bodzioch, V-ce
Burmistrz Pan Czes³aw Kowalski oraz Komendant
Powiatowej PSP bryg. Miros³aw Ciepiela i starszy
kapitan Janusz Bu³a sêdzia g³ówny zawodów.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna

M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze

Kobieca Dru¿yna Po¿arnicza

Zakoñczy³a siê wielka, zakreœlona na skalê
województwa œwiê tokrzyskiego akcja

poszukiwania przysz³ych olimpijczyków. Celem tego
sportowo-integracyjnego przedsiêwziêcia by³a
popularyzacja kolarstwa wœród dzieci i m³odzie¿y,
nauka i doskonalenie techniki jazdy na rowerze oraz
promowanie aktywnego wypoczynku. Konkurs odby³
siê na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Na pocz¹tku
by³y eliminacje gminne, które odby³y siê dnia 17
czerwca 2008 roku na stadionie MLKS „Sparta” w
Kazimierzy Wielkiej. Uczestnicy kazimierskich
eliminacji w liczbie 40 uczniów reprezentowali
nastêpuj¹ce szko³y gminne: SSP nr 1 w Kazimierzy
Wielkiej, SSP nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, SSP w
Gorzkowie, SSP w Sieradzicach, PGS w
Kazimierzy Wielkiej. Eliminacje wy³oni³y
zwyciêzców w poszczególnych kategoriach.
Wyœcigi rozegrano na trasie okrê¿nej dooko³a
stadionu „Sparty”. Uzyskano nastêpuj¹ce wyniki:

: 1
miejsce Aleksandra Wróbel (SSP nr 1 w
Kazimierzy Wielkiej), 2 miejsce Kornelia Cypryœ
(SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej), 3 miejsce
Magdalena Cieœlik (SSP nr 3 w Kazimierzy
Wielkiej); :
1 miejsce Dawid Nawrot (SSP nr 1 w Kazimierzy
Wielkiej), 2 miejsce Piotr Pierzcha³a (SSP nr 3 w

Kazimierzy Wielkiej), 3 miejsce Bartosz Kurczyna
(SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej);

: 1 miejsce Bartosz Kwiecieñ
(SSP nr 3 w Kazimierzy Wielkiej), 2 miejsce Micha³
Staniszewski (SSP w Gorzkowie), 3 miejsce Tomasz
Sroga (SSP w Gorzkowie);

: 1 miejsce Piotr D¹browski (PGS w
Kazimierzy Wielkiej), 2 miejsce Bartosz Jach (PGS w
Kazimierzy Wielkiej), 3 miejsce Albert Machynia
(PGS w Kazimierzy Wielkiej).

Kategoria I dziewczêta (1997 i m³odsze)

Kategoria II ch³opcy (1997 i m³odsi)

Kategoria III
ch³opcy (1995 i m³odsi)

Kategoria IV ch³opcy
(1992-1994)

W POSZUKIWANIU OLIMPIJCZYKÓW
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Poni¿ej prezentujemy tabelê przygotowanych b¹dŸ bêd¹cych w przygotowaniu
wniosków o pozyskanie œrodków unijnych.
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Na elbl¹skim cmentarzu przy ul. Agrykola
w dniu 18 lipca 2008 roku po¿egnaliœmy

gen. Boles³awa Nieczujê-Ostrowskiego, pu³kownika
Armii Krajowej. Uroczystoœci pogrzebowe zmar³ego
13 lipca genera³a rozpoczê³y siê o godzinie 12:00 w
elbl¹skiej katedrze œw. Miko³aja.

W ceremonii wziê³a udzia³ orkiestra i kompania
honorowa Garnizonu Elbl¹g, kombatanci, byli
¿o³nierze Wojska Pol-
skiego, parlamentarzyœci i
t ³ u m y m i e s z k a ñ c ó w
Elbl¹ga oraz delegacje z
wielu regionów Polski.
Wœród nich znalaz³a siê
delegacja z Kazimierzy
Wie lk ie j z Pocz tem
Sztandarowym i Bur-
mistrzem Adamem Bo-
dziochem na czele oraz
wójtem Czarnocina Ma-
rkiem Pikulskim.

Boles³aw Nie-
czuja-Ostrowski pseud.
Tysi¹c, Bolko, Grzmot,
Micha³owicz, Burza (ur.
29 wrzeœnia 1907), ¿o³nierz podziemia. Bra³ udzia³ w
kampanii wrzeœniowej. Zgodnie z planem mobilizacji
obj¹³ dowództwo 115 Pu³ku Piechoty 41 Rezerwowej
Dywizji Piechoty. Za zas³ugi w kampanii wrzeœniowej
odznaczony zosta³ Krzy¿em Walecznych. Dosta³ siê

do niewoli niemieckiej, z której uciek³, po czym
zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ Zwi¹zku Walki
Zbrojnej we Lwowie, a nastêpnie na terenie
Podkarpacia i ziemi krakowskiej. Od sierpnia 1943
roku w randze majora pe³ni³ obowi¹zki inspektora
Inspektoratu RejonowegoAK Miechów. W lipcu 1944
roku zosta³ mianowany dowódc¹ 106. DP AK.
Aresztowany w 1949 roku. Skazany dwukrotnie na

karê œmierci, w sumie
siedzia³ w wiêzieniu 7 lat.
Uwolniono go po odwil¿y
paŸdziernikowej. W 1991
roku awansowa³ do stopnia
genera³a brygady Wojska
Polskiego. W latach 1990-
2000 kilkukrotnie prze-
bywa³ w Kazimierzy
Wielkiej bior¹c udzia³ w
uroczystoœciach pañstwo-
wych. Posiada³ najwy¿sze
odznaczenia wojskowe i
cywilne. Odszed³, pozo-
stawiaj¹c po sobie ogro-
mny dorobek w postaci
szlachetnych czynów i

¿ycio-wych postaw. Burmistrz Miasta i Gminy
Kazimierza Wielka w uznaniu zas³ug postanowi³
wyst¹piæ w najbli¿szym czasie z wnioskiem do Rady
Miejskiej o nazwanie imieniem genera³a jednej z ulic
Kazimierzy Wielkiej.

.

Aplikowanie funduszy unijnych na lata
2007-2013 wchodzi w decyduj¹c¹ fazê.

Po okresie przygotowawczym w 2007 roku i tzw.
„fiszkach” Zarz¹d Województwa Œwiêtokrzyskiego
og³asza kolejne nabory wniosków. Podobnie jest z
naborami i og³aszaniem konkursów na œrodki z
programów tzw. ponadregionalnych. W wielu
przypadkach zniknê³y tzw. listy indykatywne. Gmina

Kazimierza Wielka ubiega siê o dofinansowania jako
samodzielny beneficjent b¹dŸ uczestniczy w zwi¹zku
gmin (Nadwiœlañska Grupa Dzia³ania E.O Cenoma,
Zwi¹zek Miêdzygminny “Nidzica” gdzie jesteœmy
gmin¹ najbardziej aktywn¹).

Trzeba przypomnieæ, ¿e podstaw¹ absorpcji
œrodków unijnych jest udzia³ w³asny gminy, który w
ró¿nych dzia³aniach wynosi od 20 do 50% co generuje
ogromne kwoty. Udzia³ ten bêdzie w wiêkszoœci
kredytowany, a to znowu zwi¹zane jest z mo¿liwoœci¹
kredytow¹ danego beneficjenta.

Legenda

*

#
^

Gmina nie ma kompletu wykupu gruntów pod w/w inwestycjê w miejscowoœci Donosy. Trwa procedura
wyw³aszczeniowa w starostwie powiatowym.

Modernizacja stadionu „Sparty” mo¿e byæ realizowana z innych œrodków
Nabór wniosków jest opóŸniony lub podane s¹ przybli¿one terminy naboru

3 Nieuregulowana w³asnoœæ gruntu pod stadionem
Uwaga!

Ekologia.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Busko-Zdrój-Kraków (do granic gminy Proszowice) znajduje siê na
liœcie indykatywnej Zarz¹du Województwa. Gmina Kazimierza Wielka wspó³finansuje projekt modernizacji tej
drogi oraz opracowuje warunki œrodowiskowe.

Gmina Kazimierza Wielka jest cz³onkiem Zwi¹zku Ekologicznego w Rzêdowie. Wspólnie z 18
gminami bêdzie uczestniczyæ w budowie wysypiska œmieci. Utworzona przez Zwi¹zek „spó³ka” bêdzie
aplikowaæ œrodki z Funduszu Spójnoœci. Gmina bêdzie uczestniczyæ w³asnym udzia³em kwot¹ ok. 1 mln z³.
(wstêpne szacunki). Ca³oœæ zadania szacuje siê na kwotê ok. 78,5 mln z³.

lwww.kazimierzawielka.pl        www.kazimierzawielka.biuletyn.net        umig@kazimierzawielka.p

5 Biuletyn Informacyjny Rady i Burmistrza Miasta i Gminy

www.kazimierzawielka.pl



lwww.kazimierzawielka.pl        www.kazimierzawielka.biuletyn.net        umig@kazimierzawielka.p

NOWY ODONÓW

Tu na razie jest œciernisko, ale bêdzie… Nowy
Odonów-osiedle domków jednorodzinnych

pod Kazimierz¹ Wielk¹. Ruszy³y ju¿ prace przy
uzbrajaniu terenu powstaje obecnie infrastruktura
wodno-kanalizacyjna. Sprzeda¿ dzia³ek dokona siê
przez przetarg nieograniczony w formie licytacji w
dniu 30 wrzeœnia 2008 roku w budynku
Kazimierskiego Oœrodka Kultury. Do sprzedania
przeznaczono 22 dzia³ki wielkoœci od 8 do 10 arów.
Jest to pierwszy w historii przypadek sprzeda¿y tak

du¿ej iloœci dzia³ek przez Gminê Kazimierza Wielka.
Ko³o osiedla powstanie równie¿ zupe³nie nowa droga o
nawierzchni asfaltowej wraz oœwietleniem i
przylegaj¹cymi do niej chodnikami wybudowana dziêki
dotacjom unijnym. Miejsce usytuowania dzia³ek jest
bardzo malownicze, gdy¿ znajduje siê na wzniesieniu, z
którego rozpoœciera siê piêkny widok na ziemiê
kazimiersk¹. Dziêki temu przedsiêwziêciu wiele rodzin
bêdzie mog³o spe³niæ swoje marzenie o w³asnym domu
za miastem.

6 Biuletyn Informacyjny Rady i Burmistrza Miasta i Gminy
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Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy
Wielkiej informuje, ¿e w miesi¹cu maju

zosta³a zakoñczona inwestycja polegaj¹ca na budowie
sieci wodoci¹gowej dla so³ectwa Wojciechów i ul.
Koszyckiej w Kazimierzy Wielkiej. W ramach
inwestycji wyko-
n a n y c h z o s t a ³ o
przesz³o 10 km sieci
wodoci¹gowej oraz
139 szt. przy³¹czy o
³¹cznej d³ugoœci
3,65 km. Ca³kowity
koszt zadania za-
mkn¹³ siê kwot¹

1 840 391,28 z³. Inwestycja realizowana by³a z
udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, którego
dofinansowanie wynios³o 1 203 817,42 z³. Gmina

stara siê równie¿ o
zwrot czêœci po-
niesionych na-
k³adów z Bud¿etu
P a ñ s t w a . W
chwili obecnej
trwa ostateczne
rozliczanie pro-
jektu.

Dnia 23 sierpnia 2008 roku na
zalewach Ko³a PZW w

Kazimierzy Wielkiej odby³y siê
Zawody Sp³awikowe o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy
Kazimierza Wielka. We wspó³-
zawodnictwie sportowym o
najwiêksz¹ z³owion¹ rybê udzia³
wziê³o 36 cz³onków Ko³a PZW.
Przebiegowi zawodów przy-
gl¹dali siê sêdziowie: Miros³aw
Wieczorek i Jaros³aw Wieczorek.
Po trzygodzinnej rywalizacji
wy³oniono zwyciêzców:

Zawody uœwietni³ swoj¹ obecnoœci¹ V-ce Burmistrz Pan Czes³aw
Kowalski, który osobiœcie wrêczy³ zwyciêzcom puchary oraz z³o¿y³
gratulacje wszystkim uczestnikom zawodów. Po zakoñczeniu
oficjalnej czêœci wszyscy uczestnicy zgromadzili siê przy ognisku.
Dyskusje w kole¿eñskiej atmosferze trwa³y do póŸnych godzin
wieczornych.

I miejsce  Miros³aw Nowak

(1240 pkt.)
II miejsce  Rafa³ Sêd (1150 pkt.)

III miejsce  Dawid Wid³ak (930 pkt.)

W ka¿d¹ trzeci¹ niedzielê miesi¹ca na placu targowym
w Kazimierzy Wielkiej przy ul.. G³owackiego w

godz. od 6 do 10 organizowana jest gie³da go³êbi, papug,
kanarków, psów, królików, kur i innego ptactwa ozdobnego,
na któr¹ serdecznie zapraszamy.

Zastêpca Burmistrza Czes³aw Kowalski i laureaci zawodów
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Z inicjatywy by³ego kolarza, srebrnego medalisty
Igrzysk Olimpijskich w Seulu w 1988 roku

oraz
w dniach 21-24.08. 2008 r. po raz

dziewi¹ty odby³ siê
M i ê d z y n a r o d o w y
Wyœc ig Kola r sk i
„Szlakiem walk mjr
Hubala”. Wziêli w
nim udzia³ najlepsi
polscy kolarze oraz
ekipy zagraniczne. Po
raz drugi w historii tej
sportowej imprezy
by³ to wyœcig wielo-
etapowy i po raz
pierwszy na trasie
wyœcigu znalaz³a siê
Kazimierza Wielka.

Jak w latach
ubieg³ych peleton kolarski przejecha³ drogami, wœród
lasów, przez miejscowoœci, które w swej pamiêci
zachowa³y postaæ legendarnego majora Henryka
Dobrzañskiego „Hubala". To w³aœnie wœród tych
lasów i tymi drogami przemierza³ jesieni¹ 1939 r.
Oddzia³ Wydzielony WP dowodzony przez mjr
„Hubala" tocz¹c nierówn¹ walkê z hitlerowskim
najeŸdŸc¹. Wyœcig na trwa³e wpisa³ siê ju¿ do
kalendarza kolarskich imprez sportowych w Polsce i
jest dobrze oceniany przez obserwatorów kolarstwa.
Œwiadczy o tym fakt, ¿e pierwsza jego edycja zosta³a
uznana przez Polski Zwi¹zek Kolarski za najlepsz¹
jednodniow¹ imprezê kolarsk¹ w sezonie 2000, a jego
trzecia edycja zosta³a wpisana do kalendarza
œwiatowych imprez kolarskich Miêdzynarodowej
Unii Kolarskiej (UCI) z kategori¹ 1.5, a w 2007 roku

przyznano wyœcigowi kategoriê 2.2 wyœcigu wieloe-
tapowego. To du¿e wyró¿nienie dla organizatorów a
jednoczeœnie wielkie wyzwanie przed organizacj¹
kolejnych wyœcigów. W tegorocznej edycji wziê³o

udzia³ 88 kolarzy z
czterech ekip po-
lskich i siedmiu za-
granicznych. Szlak
walk mjr Hubala
przemierzano w na-
stêpuj¹cych eta-
pach:

P r o l o g
Kielce (2 km.),

I
Etap Szyd³owiec-
St¹porków, Przy-
sucha-Szyd³owiec
(147,6 km.),

II
Etap Piñczów Busko-Zdrój Dzia³oszyce
Kazimierza Wielka (132 km.)

, III Etap Jêdrzejów (66
km.), IV Etap Koñskie (180 km.)

Kibice kolarstwa nie zawiedli w Kazimierzy
Wielkiej. Zgromadzeni t³umnie na trasie wyœcigu
oklaskiwali kolarzy i z niecierpliwoœci¹ obserwowali
taktykê, która rozgrywa³a siê na trasie drugiego etapu.
Zwyciêstwo etapu Piñczów Kazimierza Wielka (jak
równie¿ ca³ego wyœcigu) wywalczy³ Tomasz Kiendys
(CCC Polsat). Trasa II etapu przebieg³a prawid³owo.
Wzbudzi³a du¿e sportowe emocje i … nadzieje, ¿e ta -
po raz pierwszy przemierzana trasa z Piñczowa do
Kazimierzy Wielkiej na sta³e wpisze siê w kalendarzu
tutejszych imprez sportowych.

Andrzeja Sypytkowskiego Burmistrza Adama

Bodziocha

21 sierpnia

2 0 0 8

22

sierpnia 2008

23

sierpnia 2008

Meta w Kazimierzy

Wielkiej 23 sierpnia 2008

24 sierpnia 2008

Peleton kolarski na mecie II etapu wyœcigu w Kazimierzy Wielkiej

Zapraszamy na III Miêdzynarodowe Dni
Kazimierzy Wielkiej, które odbêd¹ siê 13-14

wrzeœnia 2008 roku na kazimierskim rynku. Dla
mieszkañców miasta i gminy, ale nie tylko
przygotowanych zosta³o jak co roku wiele atrakcji.
Pierwszy dzieñ uroczystoœci wype³ni¹ wystêpy
m³odzie¿y szkolnej z gminy Kazimierza Wielka oraz
scena folkowa. W drugim dniu imprezy zapraszamy na
koncert Norbiego oraz koncerty innych wykonawców

muzyki rozrywkowej. Ju¿ 1 stycznia 2009 roku
rozpocznie siê cykl imprez kulturalnych w ramach
obchodów 50 rocznicy nadania praw miejskich
Kazimierzy Wielkiej. Przez ca³y rok organizowane
bêd¹ koncerty, wystawy, festyny oraz seminaria
naukowe zwi¹zane z promocj¹ miasta i gminy
Kazimierza Wielka. Wydany zostanie równie¿
okolicznoœciowy album pokazuj¹cy samo miasto jak i
ca³¹ gminê.


