
Rady i Burmistrza Miasta i Gminy
Kazimierza Wielka

IS
SN

 1
89

5 
- 5

65
7

  3/2015 [42]           Grudzień 2015 roku Egzemplarz bezpłatny

 Wydanie Świąteczno - Noworoczne



 

 

Str. 2                             Biuletyn Informacyjny Rady i Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka                                                 

Od redakcji 
Kończy się rok 2015 - jak zawsze, jak co roku najpiękniejszymi Świętami - ” Świętami Bożego Naro-
dzenia”. Świętami nadziei, rodzinnego spotkania przy wigilijnym stole, stole przy którym nie powinno 
zabraknąć miejsca dla tego co go nie ma. Łamiąc się opłatkiem - opłatkiem wybaczenia, porozumienia, 
zgody, pamiętajmy o Tych, którym trzeba pomóc i podzielić się tym czego im szczególnie brak - ciepła 
rodzinnego domu. Niech przesłaniem na Nowy 2016 Rok będzie dążenie aby życie każdej polskiej ro-
dziny, każdego rodaka było godne i bezpieczne. 

„Opowieść wigilijna” - Dickensa i „Dziewczynka z zapałkami” - Andersena niech będą lekturą dla 
wszystkich na cały Nowy Rok. 

- „Kiedy Maryja przebywała w Betlejem, była 
brzemienną. Kiedy tam przebywała z Józe-
fem, w mieście dawidowym, nadszedł czas 
rozwiązania. Porodziła swojego pierworodne-
go Syna,  owinęła Go w pieluszki i położyła 
w żłobie, gdyż nie było dla Nich miejsca 
w gospodzie. 

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem, 
w Judei za panowania króla Heroda, oto mę-
drcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy 
i pytali: „gdzie jest nowonarodzony król ży-
dowski? 

Ujrzeliśmy bowiem gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy oddać mu pokłon”… 

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie 
szła przed Nimi aż przyszła i zatrzymała się 
nad miejscem, gdzie było Dziecię. 

Gdy ujrzeli gwiazdę bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką 
jego Maryją; upadli na twarz i oddali mu po-
kłon.  

I otworzyli swe skarby, ofiarowali Mu dary: 
złoto, kadzidło i mirrę. 

Wg. Ewangelii MT i KK 
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Podziękowanie Burmistrza za współpracę... 
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, zbliża się koniec roku. 

Czas podsumowań, refleksji. Mijający rok, to rok kolejnych działań, budowy projek-
tów, planów rozwoju Gminy i Miasta na nowy 2016 rok jak i dalszą przyszłość. 

Serdecznie dziękuję mieszkańcom, za mądre doradztwo i uczestnictwo w tych 
działaniach, które służą dobru wspólnemu. Dziękuję wszystkim, którzy działają 
w gospodarce, nauce, oświacie, kulturze, sporcie, organizacjach społecznych i reli-
gijnych - za wspólną pracę, wsparcie tych działań, które czynią życie w naszej małej 
ojczyźnie lepszym, piękniejszym i sprawiają, że jesteśmy dumni - że jesteśmy stąd, 
z pięknej ziemi kazimierskiej. 
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Wydarzenia ostatnich miesięcy 2015 roku… 
 Święto niepodległości - 11 listopada 2015 roku 

 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny rozpoczęły się uroczystości święta Niepodległości w Kazimierzy 
Wielkiej. Delegacje instytucji, Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, Starostwa Kazimierskie-
go,  szkół, organizacji kombatanckich, OSP i innych organizacji pozarządowych udały się do Kościoła 
p.w. Miłosierdzia Bożego a wśród nich Gość Szczególny – Minister Administracji i Cyfryzacji – An-
drzej Halicki. Patriotyczne kazanie wygłosił ksiądz doktor Rafał Dudała. 

Po mszy świętej koncelebrowanej przez księży kazimierskich parafii w intencji Ojczyzny; uczest-
nicy w orszaku pocztów sztandarowych udali się przed budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 
3 im. Jana Pawła II gdzie złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Temu, który niósł nadzieję, 
nadzieję niepodległości i suwerenności Polski – pod tablicą pamiątkową Świętego Jana Pawła II. 

Osobistą wiązankę złożył Minister Andrzej Halicki a także Burmistrz MiG Adam Bodzioch, Prze-
wodniczący RM Janusz Wątek. 

Przy dźwiękach orkiestry dętej, kolumna  pocztów sztandarowych i uczestników udała się spod 
szkoły pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie w szpalerze pocztów sztandarowych delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów. Jako pierwsza kwiaty złożyła – delegacja MiG Kazimierza Wielka z Burmistrzem 
Adamem Bodziochem i Przewodniczącym RM Januszem Wątkiem, którzy towarzyszyli znamienitemu 
gościowi naszej uroczystości – Ministrowi  Administracji i Cyfryzacji Andrzejowi Halickiemu, który 
oddał hołd bohaterom walki o niepodległość składając swoją osobistą wiązankę. Kwiaty złożyły delega-
cje szkół, organizacji kombatanckich, organizacji pozarządowych, partii politycznych, związków zawo-
dowych oraz samorządowcy. 

Święto niepodległości w Kazimierzy Wielkiej to  również dzień, w którym mocnym akcentem 
podkreślono 25 lecie Samorządności - poprzez uhonorowanie tych, którzy dla dobra wspólnego uczynili 
wiele rozwijając swoimi decyzjami gminy, miasteczka – generując działania, które dały rezultaty nowo-
czesnych rozwiązań w gospodarce - zmieniając również wizerunek gmin, którymi zarządzają. 

Dokonał tego odznaczając zasłużonych dla swoich  gmin, miasteczek – Samorządowców – Mini-
ster Andrzej Halicki. 

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego otrzymali: 
Burmistrz MiG Kazimierza Wielka – Adam Bodzioch, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Wójt 

Gminy Bejsce – Józef Zuwała, Wójt Gminy Szczurowa – Marian Zalewski (woj. Małopolskie). 
Po oficjalnych powitaniach i wystąpieniach, po ceremonii wręczenia odznak było wspólne przeży-

wanie programu artystycz-
nego utalentowanej mło-
dzieży szkolnej. 

Patriotyczne pieśni 
Oktawii Wrzesień recytacje 
poezji patriotycznej, wido-
wisko teatralne pod nazwą 
„ Dla Niepodległej” - stwo-
rzyły piękny klimat patrio-
tycznych przeżyć, wzru-
szeń. Za te chwile pełne 
patriotyzmu - słowa po-
dziękowań, gratulacje 
uczniom i opiekunom zło-
żył Minister Andrzej Halic-
ki, a także Burmistrz Mia-
sta i Gminy Kazimierza 
Wielka. 
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Kazimierska Policja, Burmistrz Miasta i Gminy to realizatorzy pożytecznej inicjatywy edukacyj-
nej dla dzieci szkół podstawowych z powiatu kazimierskiego – „udzielanie pierwszej pomocy”. To dzia-
łanie dotyczy nie tylko udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych ale ofiarom zdarzeń, które 
mogą zaistnieć w każdym miejscu gdzie znajduje się człowiek - w domu, na spacerze, na wycieczce, 
w parku, przy pracach polowych, w drodze do szkoły, itd. 

Taką edukację prowadzą z dziećmi i młodzieżą policjanci, strażacy zawodowi - co ma niewątpli-
wy wpływ na ograniczenie wypadków, tragicznych zdarzeń. 

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej odbył się turniej pn. ’’Bezpieczeństwo na 
piątkę”, uczestniczyło 10 drużyn SP z powiatu kazimierskiego. Trójka dziewcząt ze SP w Opatowcu 
praktycznym działaniu konkursowym wykonała zadanie bezbłędnie, udzielając pomocy osobie nieprzy-
tomnej układając ją w pozycji bezpiecznej, chroniąc folia termiczną przed utratą ciepła.  

Bezbłędnie wykonały reanimację na fantomie. Następnie sekwencja po sekwencji opisując proces 
sprawdzania czynności życiowych ofiary wypadku, (tu pozorantem była jedna 
z koleżanek)  sprawdzając czy utrzymany jest oddech, tętno - głosem sprawdzając czy zachowała przy-
tomność.  Wprawdzie nie zdobyły pierwszego miejsca ale można mieć pewność że będą wiedziały co 
należy zrobić gdyby były przy takim zdarzeniu. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna SP 
w Kamieńczycach, która reprezentować będzie powiat w konkursie wojewódzkim. Pozostałe miejsca, 
wyróżnienia zapewne będą motywować uczestników do podnoszenia poziomu swojej wiedzy, umiejęt-
ności. Był również konkurs plastyczny pod nazwą „Myśl jak idziesz”. To szczególnie ważne jak zacho-
wać się na drodze idąc np. do szkoły.  

Pani Monika- sympatyczna policjantka i niemniej sympatyczny policjant Pan Mariusz z KPP 
w Kazimierzy Wielkiej, korygowali błędy, pokazywali jak wykonać prawidłowo czynności ratunkowe, 
jak się zachować w sytuacji pełnej stresu ale robili to z uśmiechem przyjaźnie. Nagrody wręczył Ko-
mendant KPP inspektor Jakub Kosiń a nagrody ufundowali Burmistrz Miasta i Gminy, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wójtowie gmin z naszego powiatu. W konkursie 
uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych z Gorzkowa Wielgusa, Dobiesławic, Krzczonowa, 
Opatowca, Bejsc oraz SP Nr 1 i Nr 3 z Kazimierzy Wielkiej.  Uczestnikami konkursu byli uczniowie 
klas piątych. 

25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 

Wydarzenia ostatnich miesięcy 2015 roku… 
 IX Edycja Wojewódzkiego Konkursu – "Bezpieczeństwo na piątkę" 
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25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 

Dnia 12 listopada br. została przeprowadzona Gminna gra obronna na temat „Kierowanie osiąga-
niem stanów gotowości obronnej czasu kryzysu w warunkach zagrożenia terrorystycznego”. Na Sali 
konferencyjnej o godz. 7:30 została przeprowadzona odprawa informacyjna z Gminnym Zespołem  Za-
rządzania Kryzysowego, Kierownikami jednostek podległych oraz przedstawicielami OSP Łękawa. 

Na tym spotkaniu Inspektor do Spraw 
Powszechnego Obowiązku Obrony Pan Sła-
womir Augustyn poinformował zebranych 
o zagrożeniach Gminy oraz próbie ataku terro-
rystycznego na Miejsko-Gminną i Powiatową 
Bibliotekę Publiczną w Kazimierzy Wielkiej. 

Część praktyczna obejmowała przyjazd 
OSP Łękawa, ewakuację pracowników 
i innych osób przebywających aktualnie 
w bibliotece, zlokalizowanie zagrożenia i jego 
usunięcie. 

Sprawnemu przeprowadzeniu akcji usu-
nięcia niebezpiecznego i podejrzanego pakun-
ku, który mógł zawierać potencjalnie niebezpieczne substancje oraz środki - dowodził Naczelnik OSP 
Łękawa – Bogumił Libura. 

Akcja została przeprowadzona zgodnie z zasadami sytuacji kryzysowych, potwierdzając mobil-
ność, skuteczność i gotowość stosownych służb Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzowego. 

Wyrażamy przekonanie, że uczestnicy zajęć w bibliotece doświadczając uczestnictwa w tym zda-
rzeniu będą potrafili się zachować w analogicznej sytuacji w przyszłości. 

Wydarzenia ostatnich miesięcy 2015 roku… 
 Gminna gra obronna - 12 listopada 2015r. 
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25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 

Wydarzenia ostatnich miesięcy 2015 roku… 
 Lokalne podatki na 2016 rok 

Kolejna  sesja  Rady Miejskiej odbyła się  w dniu 27 listopada 2015 roku rozważając ważną dla 
gminy i jej mieszkańców problematykę po-
datków lokalnych.  

Skarbnik  Gminy  Zofia Nocoń przed-
stawiła Radzie i obecnym na sesji zmiany 
w ustawach podatkowych na 2016 rok. Nie 
są one drastyczne ale modyfiku-
ją  i doprecyzowują  zawarte w nich zapisy. 
Zasadniczą zmianą jest to że ,”jeżeli kwo-
ta  któregokolwiek  podatku nie będzie prze-
kraczała  kwoty 100zł, to podatek należy 
zapłacić jednorazowo w terminie płatności 
pierwszej raty podatkowej”. Podatek rolny 
obliczany jest według ceny skupu żyta za 11 
kwartałów  poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zmiany zasad tego podatku weszły 
w 2014 roku.  

Cena skupu żyta jest podstawą do ustalania 
podatku rolnego  na 2016 rok. Została 
ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS 
i wynosi 53zł za kwintal. Rada Miej-
ska  w Kazimierzy Wielkiej  uchwa-
łą  przyjęła  obniżenie średniej ceny skupu 
żyta do 52zł za jeden kwintal, czyli pozo-
stawić  ją na dotychczasowej  wysokości. 
Rada Miejska nie podwyższyła pozostałych 
podatków lokalnych. Zostały utrzymane na 
dotychczasowych stawkach na rok 2016. 
Tak więc zarówno podatek rolny jak 
i pozostałe są bez zmian na rok 2016.  

Mikołajkowy Turniej w piłce halowej 

W sobotę 5 grudnia 2015 roku już od godziny ósmej 
parking przed  halą sportową KOS zapełniał się samochodami 
drużyn reprezentujących gminy i instytucje z powiatu kazi-
mierskiego. Samorządowcy z Bejsc, Czarnocina, Opatowca, 
Kazimierzy Wielkiej, reprezentacje piłkarskie KOS, KPP Po-
licji, KP Państwowej Straży Pożarnej - to uczestnicy mikołaj-
kowego turnieju.  

Na widowni Burmistrz MiG Adam Bodzioch organiza-
tor, fundator pucharów, Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała 
oraz kibice pozostałych drużyn. Dopołudniowy turniej miał 
charakter rodzinnego sportowego spotkania. Mama, tata, dzie-
ci dziadkowie dopingowali swoje drużyny. Niektórzy z nich 
walczyli na płycie boiska. Spektakularny skład miał „team” 
UMIG w Kazimierzy Wielkiej aż pięć kobiet,które walczyły 
dzielnie z całą drużyną do końca. Wygrała drużyna KP Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej po ciężkiej 
walce z reprezentacją Urzędu Gminy Bejsce.  



 

 

Str. 8                             Biuletyn Informacyjny Rady i Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka                                                 

Dobre notowania miała też drużyna policjantów a nawet starostwa. Niektóre z nich miały mocne 
filary w osobach byłych piłkarzy. Ale urok piłki noż-
nej /również halowej/ - ma to do siebie że przynosi 
zawsze niespodzianki. Były emocje i radość zwycię-
stwa. Sportowo rodzinne dopołudnie w KOS było 
bardzo udane. Turniej zakończył się wręczeniem pu-
charów, statuetek, dyplomów, które zwycięzcy 
i wyróżnieni uczestnicy turnieju otrzymali z rąk Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Janusza Wątka (grał 
w drużynie UMiG a fundatorem był Burmistrz MiG  
 
 
 

Kazimierza Wielka Adam Bodzioch. Pamiątkową statu-
etkę otrzymał najstarszy zawodnik turnieju Andrzej 
Piotrowski. Najmłodszą zawodniczką była Nikola Za-
part. Najlepszym strzelcem Dariusz Cieślik (drużyna 
KOS) - 5 zdobytych bramek. Najskuteczniejszym 
bramkarzem Marcin Żarek. Ciekawostką turnieju było 
to, że we wszystkich drużynach grały dziewczęta, ko-
biety i młodzi adepci piłki nożnej. Turniej zakończono 
wspólnym pamiątkowym zdjęciem.  

25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 

Spotkanie opłatkowe i wspólne śpiewanie kolęd… 

W sobotni wieczór 12 grudnia br. 
o godzinie 17:30 w Centrum Integracji Wiejskiej 
w Plechowie z inicjatywy Sołtysa Witolda Nowa-
ka odbyło się kolejne coroczne spotkanie wigilij-
ne. Spotkania te organizowane są z myślą 
o najstarszych i samotnych mieszkańcach Ple-
chowa i sąsiednich wiosek. 

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Adam Bodzioch, Za-
stępca Burmistrza Łukasz Maderak, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Janusz Wątek, Wice Staro-
sta Michał Bucki, Przewodniczący Rady Powiatu 
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25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 

 Marek Augustyn oraz ks. prob. Adam Kędzierski wraz 
z ks. Wikariuszem (parafia Gorzków) oraz Ojcem Igna-
cym. 
Spotkanie otworzył i powitał przybyłych Mieszkańców 
oraz zaproszonych Gości Witold Nowak Sołtys Plechowa. 
Opłatki poświęcił i modlitwę odmówił Ojciec Ignacy, któ-
ry w swoim przesłaniu prosił obecnych by nie bać się wy-
rażać życzeń. 
Następnie głos zabrał Burmistrz Adam Bodzioch, który 
nawiązał do wydarzeń sprzed 34 lat i podziękował gospo-
darzowi za organizację tego spotkania. 
Wszyscy obecni na wigilii łamiąc się opłatkiem złożyli so-
bie życzenia świąteczne i noworoczne oraz wysłuchali 
utworów wyśpiewanych przez zespół wokalny 
„Gorzkowianie”. Kolędy i pastorałki stworzyły nastrój naj-

piękniejszych Świąt Bożego Narodzenia a świąteczno-wigilijne potrawy na tę szczególną okoliczność 
przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Plechowie. 

Centrum Integracji Wiejskiej zostało 
świątecznie udekorowane i przystrojone 
przez Sołtysa i Mieszkańców Plechowa. 

Inicjatywa opłatkowa Sołtysa Witolda 
Nowaka jest bardzo cenną i integrującą 
wszystkie osoby z okolicy a szczególnie oso-
by starsze (najstarsza osoba na spotkaniu 
opłatkowym miała 93 lata), samotnie miesz-
kające, które we wspólnocie przyjaznego śro-
dowiska doznają ciepła Świąt Bożego Naro-
dzenia, serdeczności osób bliskich, sąsiadów w samotności swojego życia. 

200-tu lat życzymy! 
W piątkowe grudniowe popołudnie 2015 roku obyła się niecodzienna uroczystość, obchodziliśmy 

w naszej Gminie stulecie urodzin Pani Anieli Sobczyk - mieszkanki Kamyszowa. Pani Aniela ma 
rodzinę złożoną z: 4 dzieci, 11 
wnuków, 22 pra-wnuków i 2 pra-
pra-wnuków.  

D o s t o j n e j  J u b i l a t c e 
z okazji tak pięknego Jubileuszu 
najserdeczniejsze życzenia i gra-
tulacje, życzenia zdrowia, pogody 
ducha, radości dnia codziennego 
oraz doczekania w zdrowiu i do-
statku ko lejnych rocznic,  
z  w y r a z a m i  s z a c u n k u 
i uznania złożyli Burmistrz Adam 
Bodzioch,  Kierownik USC Cecy-
lia Błaszczuk, Kierownik KRUS 
Aleksandra Kowalska oraz Ewa 
Chuchmacz. 
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25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 

Na spotkanie z Mikołajem, zjechały się ro-
dziny z dziećmi, ciociami, babciami i dziadkami, 
nie tylko z Kazimierzy Małej ale były również 
dzieci z Proszowic, Królewic, Kazimierzy Wiel-
kiej i innych miejscowości.. 

Dziewczęcy chórek prowadzony przez Sio-
strę Zakonną Krystellę Pacyna otworzył arty-
stycznie program mikołajkowy. Wszystkie dzieci 
i gości powitał sołtys a całość poprowadziła para 
konferansjerów Anna Cholewa-Fudala i Kamil 
Dziula. 

W pięknej scenografii wykonanej przez Kamila Dziulę, 
na małej scenie dzieci dzieciom stworzyły baśniową kra-
inę pełną tańczących aniołków a nawet diabełków, 
wśród pięknych dźwięków świątecznych pieśni 
i pastorałek. 
Dzieci z niecierpliwością czekały na najważniejszego 
gościa, a kiedy przybył radości było wiele. Św. Mikołaj 
wręczał prezenty uszczęśliwionym dzieciom a na poże-
gnanie z Mikołajem były wspólne zdjęcia. 

W działalność świetlicy mocno zaangażo-
wała się Rada Sołecka, KGW, wspiera-
jąc  Sołtysa.  

Czynnikiem integrującym środowisko są 
wspólne działania Sołtysa, Rady Sołeckiej, 
KGW, a także Siostry Krystelli przy wsparciu 
Ks. Proboszcza i wielu innych ludzi dobrej wo-
li. 

Patronował temu zdarzeniu wspierając je 
Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka - 
Adam Bodzioch. 

Wydarzenia ostatnich miesięcy 2015 roku… 
 Święty Mikołaj w Kazimierzy Małej. 

 XII Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego 

W konkursie piosenki „XII Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego”, który odbył się 12 grud-
nia br., zaprezentowali się soliści ze szkół gimnazjalnych i średnich z powiatu kazimierskiego oraz z in-
stytucji kultury w powiecie buskim. 

Interpretacje utworów muzycznych wykonywanych przez solistów oceniała komisja konkursowa: 
Justyna Odon, Robert Basiak, Ireneusz Górski. 

Nagrody rzeczowe ufundowali: Burmistrz Adam Bodzioch, Starosta Powiatu Kazimierskiego Jan 
Nowak oraz Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” w Kielcach i NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej. 

W sobotni wieczór odbyła się finałowa gala „XII Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego”, 
którego ideą jest propagowanie twórczości legendarnego barda „Solidarności” - poety, kompozytora i 
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pieśniarza. Młodzież, sięgająca po 
utwory poetyckie i muzyczne nawią-
zujące do okresu stanu wojennego 
doskonali swoje umiejętności wokal-
ne, muzyczne i recytatorskie oraz 
poznaje i pogłębia swoją wiedzę o 
najnowszej historii Polski. Przegląd 
jest również upamiętnieniem tragicz-
nych wydarzeń z 13 grudnia 1981 
roku. W części oficjalnej okoliczno-
ściowe przemówienia wygłosili pa-
troni honorowi przeglądu: burmistrz 
Adam Bodzioch i starosta kazimier-
ski Jan Nowak. Głos zabrał również 
Waldemar Bartosz Przewodniczący 
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach, który z okazji 35-lecia 
„Solidarności” odznaczył medalami przewodniczącego Romana Litwiniuka i jego zastępcę Jarosława 
Miszczyka z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej. 

Dyplomy, nagrody rzeczowe i statuetki zwycięzcom w obu konkur-
sach wręczyli: Burmistrz Adam Bodzioch, starosta Jan Nowak, prze-
wodniczący NSZZ „S” Pracowników Oświaty w Kazimierzy Wiel-
kiej Roman Litwiniuk oraz Wioletta Grudzień reprezentująca wła-
ścicieli księgarni „Kopciuszek” w Kazimierzy Wielkiej. W imieniu 
Kazimierskiego Ośrodka Kultury oraz NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej dyplomy 
z podziękowaniami sponsorom wręczył dyrektor Czesław Kowalski. 
Podczas koncertu laureatów, utwory poetyckie i muzyczne zaprezen-
towali zwycięzcy „XII Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskie-
go”. 
Klaudia Kozioł, Justyna Odon i Piotr Parada z zespołu „Na ostatnią 
chwilę”, działającego w Kazimierskim Ośrodku Kultury, pod kie-
runkiem Ireneusza Górskiego przygotowali dla publiczności spek-
takl z okazji 35-lecia „Solidarności”, na który złożył się pokaz mul-
timedialny obrazujący najnowszą historię naszego kraju od roku 
1956 oraz pieśni patriotyczne. 

Jubileuszowe Urodziny w 2015 roku… 
 Urodziny długowiecznych mieszkanek Gminy 

W mijającym roku obchodziliśmy następujące urodziny długowiecznych: 

 w lutym mieszkanka Paśmiech obchodziła 104 urodziny 

 w marcu mieszkanka Wielgusa obchodziła 100 urodziny 

 w maju mieszkanka Kazimierzy Wielkiej obchodziła 101 urodziny 

 w grudniu mieszkanka Kamyszowa obchodziła 100 urodziny 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2016 Roku, życzymy Naszym tegorocznym Jubilat-
kom zdrowia i kolejnych tak wspaniałych rocznic!!! 
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Wydarzenia ostatnich miesięcy 2015 roku… 
 Przedświąteczne nastroje…  

Przedświąteczna gorączka widoczna jest 
w każdym miejscu w Kazimierzy, w sklepach, placach 
handlowych, urzędach i domach.  Życzenia, uśmiechy 
są codziennością Tych dni - a niektórzy życzą nam 
tego na co dzień przez cały 2016 rok. 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,  bez-
piecznego Nowego Roku wszystkim mieszkańcom 
Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, 

 

Życzy  

Kominiarz 

Wigilijny stół mieszkańcy Kazimierzy mogli uzupeł-
nić na świątecznym kiermaszu. Panie z KGW w Donosach 
oferowały pierożki z kapustą, grzybami, mięsem, ciasta, de-
koracje stołu i wiele innych. 

Stoisko dzieci z warsztatów Terapii Zajęciowej ofero-
wało swoje piękne prace, ręcznie wykonane, które będą 
zdobić wiele, wiele stołów i mieszkań potęgując atmosferę 

Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Oferta handlowa kazimierskich przedsiębiorców była 
uzupełniona bałwankami, które cieszyły się ogromnym 
wzięciem i sprawiały radość dzieciom przypominając iż 
mamy już co prawda bezśnieżną i „wiosenną” zimę. 

 Kazimierski świąteczny kiermasz 
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 Kazimierski Mikołaj ze śnieżynką 

Do życzeń dołączył się również  
Św. Mikołaj, życząc: 

 
Obfitości stołu wigilijnego, 

Nowego 2016 Roku szczęśliwego,  

dostatniego dla każdego 

i każdej kazimierskiej Rodziny, 

 

Św. Mikołaj 

Przedświąteczna  foto - galeria 

Redakcja: 
Aleksander Zwolański 
Łukasz Nowak 
Janusz Skoczek 
 
Foto: Archiwum Urzędu Miasta i 
Gminy w Kazimierzy Wielkiej 
 
Urząd Miasta i Gminy 
Kazimierza Wielka, 
ul. Tadeusza Kościuszki 12, 
28-500 Kazimierza Wielka 
 
Tel.: (41)3521-937, (41) 3521 919 
 
E-mail: 
umig@kazimierzawielka.pl 

Strony internetowe:  
www.kazimierzawielka.pl  
www.kazimierzawielka.biuletyn.pl  
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8.03 - Międzynarodowy Dzień Kobiet 
10.04 - Rocznica Katyńska 
3.05 - Święto Konstytucji 3 Maja 
1.06 - Międzynarodowy Dzień Dziecka 
5.08 - Rocznica Pacyfikacji Skalbmierza 
23-24.07 - Międzynarodowe Dni Kazimierzy Wielkiej 
25.07 - 31.07 - Światowe Dni Młodzieży 
11.11 - Święto Niepodległości 

Ważne wydarzenia 2016 roku… 
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