REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETEK „ŁOSOŚ” PODCZAS
UROCZYSTOŚCI „ŚWIĘTO RYBY” W KAZIMIERZU BISKUPIM

§1
1. Statuetkę ,,ŁOSOŚ” stanowi replika ryby wykonanej ręcznie z dbałością o
najdrobniejsze szczegóły takie jak rysunek i faktura łuski, płetw, ubarwienie. Wykonana
jest w 100% z tworzyw sztucznych, co pozwala na eksponowanie jej również na
zewnątrz. Każda statuetka łososia jest indywidualnie wykańczana i malowana. Tak jak
u ryb występujących w naturze nie ma dwóch identycznych egzemplarzy. Do złudzenia
przypominają żywą rybę i są doskonałą pamiątką z wędkarskich podróży. Wszystkie
repliki łososia w komplecie posiadają odpowiedni stojak z tabliczką z napisem
„ŁOSOŚ” - „Święto Ryby” Kazimierz Biskupi 11 czerwca 2017.
2. Statuetka „ŁOSOŚ” zostanie zaprojektowana i wykonana przez firmę Real Trophy.

3. Do statuetek dołączone są dyplomy zaprojektowane przez Pana Mariana
Wójkowskiego.
§2
1. Wybór projektu statuetki w postaci łososia był jednoznaczny. Łosoś stanowi
nieodłączny element historii miejscowości Kazimierz Biskupi, z którą związana jest
legenda.
2. Z uliczką Łososia, w jednym z bocznych zaułków Kazimierza Biskupiego, wiąże się
ciekawa legenda o Pięciu Braciach Męczennikach. Opowiada ona o zakonnikach
mieszkających dawno temu w pobliskiej puszczy, którzy otrzymali od pewnej kobiety
łososia. Zjedli go, a resztki wrzucili do studni. I stał się cud: szkielet ryby znów pokrył
się mięsem. Ilekroć wrzucili do studni resztki pozostałe po rybnej uczcie, te w cudowny
sposób zamieniały się w apetyczną, mięsistą rybę. Za sprawą niezwykłej studni
pustelnicy stale mieli świeże pożywienie. Okazało się też, że woda z niej przywraca
wzrok. Cudowną studnię zapragnął zobaczyć książę Bolesław Chrobry. Odwiedził
zakonników w ich pustelni. Można przypuszczać, że wielkiego władcę ugoszczono
wówczas pieczonym łososiem. To właśnie pozostawione przez władcę kosztowności,
zamiast wspomóc budowę świątyni, pośrednio stały się przyczyną męczeńskiej śmierci
braci - pierwszych polskich świętych. Studnia została ponoć pogłębiona w nadziei na
większe cuda, ale okazało się, że zabiegi te przyniosły wręcz odwrotny skutek - woda z
niej straciła swe cudowne właściwości.
§3
1. Przyznawanie Statuetek ma na celu uhonorowanie osób, instytucji oraz członków
stowarzyszeń lokalnych, którzy w różny sposób, ale z wielką pasją i poświęceniem
reprezentują Gminę Kazimierz Biskupi.
2. Ocenie podlega całokształt osiągnięć na rzecz gminy.

§4
1. Statuetka „ŁOSOŚ” zostanie wręczona 11 czerwca 2017 roku podczas uroczystości
„Święto Ryby” zorganizowanej w Parku Kulturowym w Kazimierzu Biskupim.
2. Statuetka „ŁOSOŚ” jest przyznawana w następujących kategoriach: „Najlepszy
Przedsiębiorca”, „Lokalny Pasjonat”, „Działacz Społeczny”, „Człowiek Kultury” oraz
„Człowiek Sportu”.
§5
1. Charakterystyka kategorii konkursowych:
a) „Najlepszy Przedsiębiorca” - wyłonienie firm, liderów, które nie tylko osiągają
dobre wyniki ekonomiczne, tworzą właściwe warunki pracy, potrafią dostrzec potencjał
swoich pracowników a swoimi działaniami wspierają rozwój Gminy Kazimierz Biskupi.
b) „Lokalny Pasjonat” – osoba zaangażowana i promująca Gminy Kazimierz Biskupi
poprzez tworzenie niepowtarzalnych, pełnych walorów artystycznych „dzieł”.
c) „Działacz Społeczny”- osoba pracująca aktywnie na rzecz wspólnoty lokalnej;
aktywny członek, organizator i uczestnik stowarzyszeń i ruchów społecznych, fundacji oraz
organizacji społecznych i samorządowych. W lokalnych społecznościach jest często
pomysłodawcą i katalizatorem różnego typu inicjatyw społecznych oraz organizatorem
festynów, wycieczek, pielgrzymek, kwest.
d) „Człowiek Kultury” - propagator szeroko rozumianej kultury; osoba dbająca o
jakość pomysłu, organizacji, produkcji; ambitna i podejmująca próbę uwrażliwiania
widzów/słuchaczy na lokalne, konsekwentne budowanie repertuaru dla myślącego i
ciekawego świata widza/słuchacza oraz prowokująca do dyskusji nad przedstawionym
„dziełem”.
e) „Człowiek Sportu” – osoba najbardziej zasłużona dla lokalnego sportu.
§6
1. Statuetkę „ŁOSOŚ” przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą:
1) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi-Jan Sikorski,
2) Przewodniczący Rady Gminy-Mirosław Grzelak,
3) Pomysłodawca lokalnej inicjatywy „Święto Ryby”- Marian Wójkowski,
4) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim-Sylwia Kudła,
5) Redaktor naczelna „Kuriera Kazimierskiego”- Marta Smorawska.
2. Przewodniczącym Kapituły jest Wójt Gminy Kazimierz Biskupi.
3. Zadaniem Kapituły jest rozpatrywanie wniosków i wybór laureata o przyznanie Statuetki
„ŁOSOŚ”.
4. Posiedzenie Kapituły zwołuje jej Przewodniczący na 7 dni przed terminem uroczystości
„Święto Ryby”.
5. Obrady są protokołowane, a protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego.
Protokół po odczytaniu podlega akceptacji Kapituły i w formie ostatecznej zostaje podpisany
przez wszystkich członków Kapituły.

6. Kapituła podejmuje decyzje przy 100% obecności członków Kapituły.
7. Kapituła decyzję o wyborze wyróżnionych podejmuje drogą głosowania, po odbyciu
dyskusji.
8. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie.
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§7
Kandydatury do wyróżnienia Statuetką należy składać/przesłać do 31 maja 2017 r. w
Urzędzie Gminy, Plac Wolności 1 (dział Promocji) pok. nr 7 budynek A.
Wnioski o przyznanie Statuetki „ŁOSOŚ” mogą składać: osoby indywidualne,
organizacje społeczne, gospodarcze, stowarzyszenia oraz związki mające siedzibę na
terenie Gminy Kazimierz Biskupi.
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie internetowej Gminy
Kazimierz Biskupi, gminnym facebooku oraz w Urzędzie Gminy, Plac Wolności 1,
pokój nr 7 budynek A.
Kandydat do Statuetki „ŁOSOŚ” musi wyrazić zgodę na udział w plebiscycie.
§8

Postanowienia końcowe:
1. Prawo zmiany Regulaminu przysługuje członkom Kapituły w składzie nie mniejszym
niż 4 osoby.
2. Postanowienia Kapituły są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
3. Oficjalne wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w dniu 11 czerwca 2017 r.
4. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

