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Niebagatelnej kwoty ok. 6 mln
zł. sięgnęła tegoroczna

wartość inwestycji gminnych w
Kazimierzy Wielkiej . Prze-
budowano wiele odcinków dróg
gminnych , dokonano mo-
dernizacji i budowy oświetlenia
ulicznego, przebudowy cho-
dników i parkingów oraz budowy
sieci wodociągowych i ka-
nalizacyjnych. Inwestycje nie
ominęły także szkół samorządo-
wych oraz świetlic wiejskich i
remiz OSP z terenu Gminy
Kazimierza Wielka.
Drogi gminne

Ł ą c z n a d ł u g o ś ć p r z e b u -
dowanych dróg gminnych
w 2008 roku wyniosła ok. 14 km
Parkingi i chodniki

Wodociągi i kanalizacja

Oświetlenie uliczne

Remonty szkół

Łączna kwota
remontów szkół i placówek
oświaty wyniosła blisko 330
tys. zł.

Przebudowa dróg gminnych w
sołectwach: Kamyszów odc. I i II,
Broniszów, Wojsławice, Zysła-
wice, Plechówka Plechów,
Boronice odc. I i II, Sieradzice I, II
,III, Gunów-Wilków, Hołdowiec,
Słonowice, Odonów, Gabułtów,
Głuchów odc. I i II oraz
przebudowa ulicy Agrestowej,
Stolarskiej, Malinowej, ul. 15-go
stycznia z chodnikiem i ul.
Broniewskiego w Kazimierzy
Wielkiej,

.

Budowa parkingu dla
samochodów osobowych
o powierzchni 400 m i
c h o d n i k a p r z y u l .
Szkolnej obok SSP Nr 3 w
Kazimierzy Wielkiej z
kostki brukowej betono-
wej o łącznej powierzchni
bliskiej 500 m . Przebu-
dowa chodnika i wjazdów
od ul. Partyzantów do
budynku Poczty Polskiej
w Kazimierzy Wielkiej o
powierzchni 220 m .
Wykonano również utwa-
rdzenie pobocza drogi
mieszanką asfaltową przy
Zespole Szkół Samo-
rządowych w Wielgusie.

B u d o w a w o d o c i ą g u
grupowego wraz z 81 przyłączami
domowymi w so łec twach :
Lekszyce i Marcinkowice. Inwe-
stycja ta jest dofinansowana z
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Święto-
krzyskiego, a jej całkowity koszt
wyniósł blisko 1,4 mln. zł. Trwają
także prace przy budowie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z 51
przyłączami i przepompownią
ścieków w sołectwie Odonów

dofinansowana z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska.

Budowa i modernizacja oświe-
tlenia ulicznego w: Gabułtowie
o raz na u l . Łabądź i u l .
Przemysłowej w Kazimierzy
Wielkiej

Remont pokrycia dachu sali
gimnastycznej oraz malowanie
i cyklinowanie sali gimnastycznej i
korytarza w Samorządowej Szkole

Podstawowej nr 1 w Kazimierzy
Wielkiej; częściowa wymiana
okien w SSP Nr 3; montaż
nowego pieca CO na Eko
groszek oraz wymiana okien w
SSP w Gorzkowie; remont
dachu oraz instalacji wodno-
kanalizacyjnej w Zespole Szkół
Samorządowych w Wielgusie;
malowanie sali lekcyjnych i
montaż monitoringu wizyjnego
w Publicznym Gimnazjum
Samorządowym w Kazimierzy
Wielkiej; wymiana okien oraz
remont instalacji elektrycznej w
Publ icznym Przedszko lu
Samorządowym w Kazimierzy
Wielkiej .
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Przebudowana ul. Malinowa
w Kazimierzy Wielkiej
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Bogatą oprawę miały tego-
roczne obchody 90. rocznicy

Odzyskania Niepodległości.

. Tego
dnia, po pertraktacjach Marszałka z
Centralną Radą Żołnierską wojska
niemieckie zaczęły się wycofywać

z Królestwa Polskiego. Po 123
latach zaborów odradzała się
Rzeczpospolita Polska.

Kazimierza Wielka ró-
wnież uczciła jubileusz 90.
rocznicy Odrodzenia Państwa
Polskiego. Uroczystości rozpo-
częła Msza Św. w kościele p/w

Podwyższenia Krzyża Świętego, w
której udział wzięli samorządowcy
z kazimierskiego ratusza oraz
starostwa powiatowego, a także
rekordowa liczba 21 pocztów
sztandarowych, zaproszeni goście i
mieszkańcy gminy.

Po wspólnej modlitwie w
intencji ojczyzny i przy dźwiękach
przygrywającej orkiestry dętej z
OSP Zięblice utworzony przed

kościołem korowód ruszył w stronę
pomnika Tadeusza Kościuszki,
gdzie złożono wieńce i kwiaty.
Następnie korowód udał się do
Kazimierskiego Ośrodka Kultury,
gdzie wszystkich gości przywitał
Burmis t rz Adam Bodzioch
słowami: „

Po okolicznościowych
przemówieniach miały miejsce

występy artystyczne zespołów
działających przy Kazimierskim
Ośrodku Kultury, projekcje
multimedialne, a także patrio-
tyczny program słowno-muzyczny
pt. „Nasze drogi do wolności” w
wykonaniu uczniów z Zespołu
Szkół Zawodowych w Odonowie.

Dnia
11 listopada dziewięćdziesiąt lat
temu marionetkowa Rada
Regencyjna przekazała władzę
nad podległym jej wojskiem
Józefowi Piłsudskiemu

Dzisiejszy dzień

przywo łu j e w nas pamięć
najświętszej wartości każdego
narodu - pamięć niepodległości.
P a m i ę ć o n i e j w i n n i ś m y
pielęgnować z równą siłą, jak
wtedy (tak niedawno przecież), gdy
ś w i ę t o w a n i e 11 l i s t o p a d a
próbowano wymazać z naszej
narodowej pamięci.”

Drogi wojewódzkie - droga do Krakowa

Drogi powiatowe

Dobiegają końca prace projektowe drogi Nr 776
Kraków Busko-Zdrój w części przechodzącej przez
województwo świętokrzyskie. Mamy nadzieję, że
dotrzymany będzie kolejny termin wykonania
dokumentacji, tzn. 30 stycznia 2009 r., i rozpocznie
się wykup działek oraz przetarg na wykonanie tego
zadania. Nie bez kłopotów idą prace w województwie
małopolskim. Dopiero w trzecim przetargu
wyłoniono wykonawcę tej drogi na odcinku Prusy
(granica miasta Krakowa) - Boronice (granica
województwa). Roboty ruszą na wiosnę 2009 r.
Wykonawcą tego odcinka została firma Budostal 5.
Kontrakt opiewa na kwotę 109 mln. zł., a termin

wykonania wynosi 33 miesiące. Trwają też prace nad
wyłonieniem wykonawcy obwodnicy Proszowic, która
z pewnością ułatwi przejazd do Krakowa. Jako
ciekawostkę podajemy informację, że w części
małopolski wybudowanych zostanie aż 9 rond, w tym 4
na obwodnicy.

W dniu 21 listopada na nadzwyczajnej sesji Rada
Miejska podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania
przebudowy drogi powiatowej na odcinku
Donatkowice Łyczaków, którą Starostwo Powiatowe
zgłosiło do Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych na 2009 rok. Wielkość dofinansowania to
kwota 195 tys. zł. i o taką kwotę zostały pomniejszone
nakłady na budowę dróg gminnych w 2009 roku.
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ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

w sprawie utworzenia miast Kazimierza Wielka w powiecie kazimierskim, województwie
kieleckim i Przemków w powiecie szprotawskim, województwie zielonogórskim.

§ 1.

§ 2.

§ 3. 1 stycznia 1959 r.

z dnia 6 grudnia 1958 r.

(Dz. U. z dnia 13 grudnia 1958 r.)

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału
administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza, się co następuje:

Z osiedla Kazimierza Wielka w powiecie kazimierskim, województwie kieleckim tworzy się miasto
Kazimierza Wielka w tymże powiecie i województwie.

Z osiedla Przemków w powiecie szprotawskim, województwie zielonogórskim tworzy się miasto
Przemków w tymże powiecie i województwie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem

Pochodzący z Kazimierzy Wielkiej Pan
Jacek Łabudzki został Najlepszym

Lekarzem Sportowcem 2008 roku w Polsce! Pan
Jacek jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy
Wielkiej, obecnie mieszkającym i pracującym jako
lekarz pediatra w Sandomierzu. Jest także
wielokrotnym medalistą Ogólnopolskich Igrzysk
Lekarskich w Zakopanem w lekkiej atletyce oraz w

zimowych igrzyskach
w narciarstwie. Opró-
cz zawodów ogól-
nopolskich Jacek Ła-
budzki bierze udział w
zawodach o randze
międzynarodowej.
Startował w Szwaj-
carii i Grecji gdzie
wziął udział w słyn-
nym Spartathlonie,
ultramaratonie które-
go trasa liczy bagatela

i
prowadzi z Aten do
Sparty, będąc najtru-
dniejszym biegiem na

świecie. Właśnie ukończenie ultramaratonu było
czynnikiem decydującym dla specjalnej komisji
wybierającej pośród lekarzy-sportowców z całego
kraju aby to właśnie przedstawiciel ziemi
świętokrzyskiej został tegorocznym laureatem. Panu
Jackowi Łabudzkiemu serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów zarówno sportowych jak
i zawodowych.

246 kilometrów



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

5 Biuletyn Informacyjny Rady i Burmistrza Miasta i Gminy

www.kazimierzawielka.pl

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

Nadchodzący rok 2009 będzie dla naszego miasta i dla nas jego mieszkańców - rokiem
szczególnym. W dniu 1 stycznia 1959 r. nadano Kazimierzy Wielkiej prawa miejskie, stąd dla

upamiętnienia i uhonorowania tego wydarzenia rok 2009, jako rok jubileuszowy w całości poświęcony będzie
obchodom rocznicowym. Gmina dołożyła wszelkich starań, aby obchody związane z „urodzinami miasta” były
doniosłe i uroczyste. Świadomi rangi wydarzenia, wynikającej z partycypacji w historii, złożyliśmy do
instytucji unijnych wniosek o dofinansowanie obchodów jubileuszowych. W momencie, gdy pisze do Państwa
ten list, wciąż trwa weryfikacja rzeczonego wniosku, jednak ufając w skuteczność naszych starań już dziś dzielę
się z Państwem jubileuszowymi planami.

Najważniejsza jest … pamięć. Pamięć o tych, którzy Kazimierzę budowali przez lata tworząc Uchwały,
wydając Zarządzenia, płacąc podatki, lecząc choroby, edukując młode umysły, uprawiając ziemię … słowem:
pamięć o każdym z nas. Przecież to my mieszkańcy Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w większym lub
mniejszym stopniu stworzyliśmy tą historię. Ciekawostką jest to, że prawa miejskie nadano Kazimierzy
Wielkiej w dniu 1 stycznia, dlatego moment otwarcia szampana w sylwestrową noc podczas zabawy na rynku
będzie zarazem momentem rozpoczęcia roku jubileuszowego. Zachęcam Państwa do obecności w noc
sylwestrową na Kazimierskim Rynku. Wejdźmy wspólnie w ten wyjątkowy dla naszego miasta, jubileuszowy
rok 2009. Z tymi, których rozmaite względy oddalą w sylwestrową noc od Kazimierzy Wielkiej, spotkamy się
podczas innych uroczystości, których rok jubileuszowy przyniesie niemało. Koncerty, panele dyskusyjne,
festyny i konferencje w barwnym wachlarzu imprez dla każdego znajdzie się choćby jedna, warta uwagi.

Jubileusz pięćdziesięciolecia nadania praw miejskich Kazimierzy Wielkiej zbiega się z 80. rocznicą
istnienia kazimierskiej „Jedynki”. Wdzięczny jestem losowi za ten zbieg okoliczności, albowiem przy tej okazji
możemy mówić o tych, którzy wyrośli z tej ziemi, tu pobierali nauki, z kazimierskiej perspektywy poznawali
świat i teraz, przebywając być może w dalekich stronach, są naszą wizytówką.

"Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm” mówiła Joanna
Szczepkowska. Mówiła tak 20 lat temu. Już teraz słychać zapowiedzi, że rok 2009 ogłoszony będzie Rokiem
Demokracji. Świętowanie 50. urodzin Kazimierzy Wielkiej w tak zacnym roku jest zaszczytem i przywilejem.

Pod koniec drugiej dekady 2009 r. oddamy do Państwa rąk Album opiewający walory antropologiczno-
kulturowe i gospodarcze walory naszego Miasta i naszej Gminy ufając, że przyszłe pokolenia poznając
Kazimierzę zamkniętą w słowie i uwiecznioną w obiektywie ocenią nas … choćby życzliwie.

W tej pracowitej ale i pięknej perspektywie nadchodzącego roku 2009, świadom naszego wspólnego
uczestnictwa w historycznym wydarzeniu, składam Państwu życzenia spokojnych i zdrowych Świąt, a w
Nowym Roku urzeczywistnienia tego, co dotąd było niemożliwe.

Z przyjacielskim uściskiem dłoni

Adam Bodzioch

Apel do Mieszkańców - zostań współautorem Albumu o Kazimierzy Wielkiej

fotografie
historycznych ksiąg, albumów, publikacji

wspomnienia

Trwają już prace nad przygotowaniem Albumu monumentalnej publikacji, w której przedstawione będą walory antropologiczne i
środowiskowe Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Szczególny jednak akcent położony zostanie na historię naszej małej Ojczyzny. Jeżeli
zatem przechowujecie Państwo w swoich domowych archiwach dokumentujące ważne wydarzenia w dziejach Kazimierzy
Wielkiej, jeżeli znajdujecie się w posiadaniu , jeżeli w pamięci posiadacie cenne

o latach minionych podzielcie się nimi z Kolegium Redakcyjnym Albumu. Na Wasze propozycje czekamy w Urzędzie
Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, pok. 104 oraz pod numerem telefonu 041 35 21 937 wew. 22, a także pod
adresem e-mail: , w godz. 7 15  .k.oracz@kazimierzawielka.pl 30 - 30
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Dyrektor SSP Nr 3 Robert Głogowiecki przecina wstęgę w
asyście Iwony Gącik przewodniczącej Rady Rodziców oraz

burmistrza Adama Bodziocha

ZARZĄD OKRĘGU PZHGP KIELCE ORAZ ZARZĄD
ODDZIAŁU PZHGP W KAZIMIERZY WIELKIEJ

.

ZAPRASZA NA XXXIX OKRĘGOWĄ WYSTAWĘ GOŁĘBI
POCZTOWYCH, która odbędzie się w dniach 20 i 21 grudnia 2008 r. w hali
Kazimierskiego Ośrodka Sportowego w Kazimierzy Wielkiej ul.
T. Kościuszki 13. Wystawionych zostanie około 500 szt. gołębi w klasach
„STANDARD” i „SPORT” z całego okręgu PZHGP Kielce obejmującego
województwo świętokrzyskie i południową część województwa
mazowieckiego. Otwarte będą stoiska z akcesoriami hodowlano-lotowymi
i sprzedażą gołębi oraz stoiska gastronomiczne.

Godziny otwarcia: w dniu 20.12.2008r. (sobota) 8:00  20:00
w dniu 21.12.2008r. (niedziela) 8:00  15:00

Kobiety i młodzież wstęp wolny, Serdecznie zapraszają Organizatorzy

Ka z i m i e r s k a
Samorządowa Szkoła

Podstawowa Nr 3, jako pierwsza w
regionie świętokrzyskim ma
Izbę Pamięci Jana Pawła II.
Uroczys tego otwarc ia
placówki dokonano 16
października , w Dniu
Papieskim, który zbiegł się z
30 rocznicą pontyfikatu Jana
P a w ł a I I . E k s p o n a t y
znajdujące się w Izbie
Pamięci są darem byłego
proboszcza para f i i w
Gorzkowie księdza Andrz-
eja Biernackiego, który
jako pierwszy przeciął żółtą
wstęgę w drzwiach wej-
ściowych poprzedzając
burmistrza Adama Bodzio-
cha, przewodniczącą Rady
Rodziców Iwonę Gącik oraz
dyrektora SSP Nr 3 Roberta
Głogowieckiego. Izba Pa-
mięci mieści się w sali na
pię trze. W obszernym
pomieszczeniu zgroma-
dzono papieskie pamiątki i
archiwalia, w tym doku-
menty, okolicznościowe wyda-
wnictwa, plakaty, medale, obrazy,
przedmioty podarowane Janowi
Pawłowi II przez wiernych z
różnych regionów świata. Są
zdjęcia autorstwa nadwornego
fotografa Watykanu, słynnego

Arturo Mari oraz fotografii
dokumentujące kazimierskie
pielgrzymki do Stolicy Piotrowej.

Do oprawy obchodów Dnia Patrona
Szkoły wpisano też poranną mszę
świętą w kościele p.w. Miło-
sierdzia Bożego odprawioną w
intencji rychłej beatyfikacji Jana
Pawła II. Ponadto z okazji Dnia
Patrona Szkoły uczniowie „trójki”
przedstawili program artystyczny,

spektakl „Operacja Radość” w
reżyserii Moniki Olejarskiej
i Renaty Reszki w bogatej oprawie

scenograficznej Róży Chat.
Miejscem akcji były pa-
pieskie Wadowice, a młodym
artystom udało się pokazać
Jana Pawła II nie tylko jako
Biskupa Rzymu, głowę
Kościoła, ale i zwykłego
człowieka - obdarzonego
poczuc iem humoru , z
przywarami i słabostkami. W
postać Ojca Świętego wcielił
się Michał Cieśniarski, uczeń
klasy V, a w rolę młodego
Karola z Domu Dziecka
zagrał Szymon Jurołajć.
Wystąpili także między
innymi: Zuzanna Kletschka,
Paulina Cieślik, Aleksandra
Głusek, Mateusz Żelicho-
wski i Sidiki Coulibaly.
Publiczność nagrodziła ich
popisy gromkimi oklaskami.

- pytała zaproszona
na uroczystość była dyrektor
"trójki” Janina Waligóra.

- podkreślił dyrektor
Robert Głogowiecki.

Ojciec Święty bardzo kochał
dzieci. Czy można sobie
wyobraz ić p iękn ie j s zą
miłość?

To wielkie
święto w naszej szkole. To zaszczyt,
że nasza szko ła nosi imię
największego z Polaków, Jana
Pawła II
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Dnia 27 listopada 2008 roku w
sali konferencyjnej Urzędu

Miasta i Gminy w Kazimierzy
Wielkiej odbyła się sesja Rady
Miejskiej poświęcona między
i n n y m i k w e s t i i u s t a l e n i a
wysokości podatków na 2009 rok
oraz podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za
wywóz nieczystości stałych.

Jak w latach ubiegłych tak i
teraz, kazimierska Rada Miejska
ze tknę ła s ię z problemem
wysokości podatków na przyszły
2009 rok. W naszej typowo
rolniczej gminie, jednym z
najważniejszych podatków jest
p o d a t e k g r u n t o w y. Wa r t o
przypomnieć, iż wartość podatku
rolnego uzależniona jest od ceny
skupu żyta, którą corocznie podaje
Główny Urząd Statystyczny. W
pierwszych trzech kwartałach 2008
roku wyniosła ona 55,80 zł./q.
Rada Miejska podjęła uchwałę o
obniżeniu średniej ceny skupu żyta
dla celów naliczania podatku
rolnego na 41 zł./q. czyli dużo

mniej niż podaje GUS. Według
zasady zainicjowanej kilka lat temu
przez Burmistrza kwota podatku
rolnego wpływająca do budżetu
gminy przeznaczana jest w
znacznej części na infrastrukturę
drogową na wsi. Krótko mówiąc im
więcej wpłynie pieniędzy z
podatków tym lepszą będziemy
mieli infra-strukturę drogową w
gminie. Oprócz bardzo istotnego
podatku rolnego podjęto także
uchwa ły us t a l a jące kwoty
podatków od nieruchomości.
Jednocześnie Rada uchwaliła
zwolnienia od tego rodzaju opłat
jednostki budżetowe gminy,
organizacje pożytku publicznego i
stowarzyszenia. Ogólnie rzecz
ujmując można powiedzieć, iż
kwoty te wzrosły o około 2 % w
skali roku.

Drugą bardzo istotną
kwestią podjętą na sesji było
ustalenie wysokości opłaty za
wywóz śmieci. W roku ubiegłym
opłata ta wynosiła 11 zł. od posesji,
a limit wywożonych nieczystości

wynosił wtedy 240 litrów (dwa
pojemniki) co stwarzało zag-
rożenie powstawania dzikich
wysypisk. Obecnie Rada podjęła
uchwałę, iż w 2009 roku zmienią
się zasady naliczania opłat za
wywóz śmieci oraz ich stawki.
W 2009 roku nie będzie już limitu
wywozu śmieci natomiast opłaty
naliczane będą nie od gospo-
darstwa, a od każdej osoby
i wynosić będą 3,50 zł./os.
w rodzinach do 5 osób. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.

Dyrektor KZGK - Rafał Stokłosa



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

8 Biuletyn Informacyjny Rady i Burmistrza Miasta i Gminy

www.kazimierzawielka.pl

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy ustaliła już temat kolejnego,

XVII Finału. Będzie nim profilaktyka w dziedzinie
wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych.
Na ulice miast, miasteczek i wsi wyruszą

wolontariusze z kolorowymi puszkami, i będą

zachęcać darczyńców do włączenia się w tą wielką

społeczną akcję. Taki obrazek widoczny będzie także

na ulicach Kazimierzy Wielkiej i okolicznych
wioskach. Nasze miasto po raz kolejny włączyło się w
Orkiestrowe granie. Zawiązał się tu Sztab, którego
Honorowym szefem został Adam Bodzioch Burmistrz
Miasta i Gminy. XVII Finał rozegra się tradycyjnie w
drugą niedzielę Nowego Roku, tj. 11 stycznia 2009 r.
Orkiestrową imprezę organizuje Kazimierski Ośrodek
Kultury.

WIECZÓR WIGILIJNY
Wzeszła już pierwsza gwiazdka, siądźmy razem przy stole.

Niechaj gospodarz domu zrobi znak krzyża na czole.
Niech wszyscy co się zebrali, czyli rodzina cała

Śpiewem kolęd zwiastują, że się wkrótce narodzi Boża Dziecina Mała.
Z ciepłym uśmiechem na twarzy niech wszystkie waśnie porzucą,

Ramieniem swym się obejmą i ciężar nienawiści ze swego serca zrzucą.
Ojciec ze synem niech się kochają, córka nie robi przykrości rodzicom.

Rodzeństwo niech w zgodzie żyje, aby Bóg nie musiał grozić swoją prawicą.
Niech rzekną dobre słowo i się połamią opłatkiem,

Niech sobie szczęścia życzą a Bóg ich wynagrodzi dostatkiem.

Zdzisław Kuliś

Donosy, grudzień 2008

Serdecznie wszystkie dzieci wraz z

opiekunami na

do Hali Sportowej w Kazimierzy Wielkiej

W programie oprócz tańców w gorących rytmach

konkursy z nagrodami, parada przebierańców i wiele

innych atrakcji. Przede wszystkim zaś zapewniamy

niepowtarzalną zabawę i wspomnienia.

Uczestników balu prosimy o przybycie w strojach

karnawałowych.

zapraszamy

Kostiumowy Bal Choinkowy
dnia 18 stycznia 2009 roku

godz. 15.00

Zapraszają Organizatorzy: Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza

Wielka, Kazimierski Ośrodek Sportowy, Kazimierski Ośrodek

Kultury.


