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Z okazji zbliŜających się 

Świąt Wielkanocnych, 

Wszystkim mieszkańcom 

Miasta i Gminy Kazimierza 

Wielka oraz czytelnikom 

naszego biuletynu,  

składamy najserdeczniejsze 

Ŝyczenia: duŜo zdrowia,  

radości, smacznego jajka, 

mokrego dyngusa, mnóstwo 

wiosennego słońca oraz  

samych sukcesów. 
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   Dnia 9 stycznia 2005 roku w Kazimierzy Wielkiej ponownie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Z pełnym przekonaniem moŜna stwierdzić, Ŝe „sercem” XIII Finału WOŚP był Kazimierski 
Ośrodek Kultury. To tu miał siedzibę kazimierski Sztab WOŚP, a licznie zgromadzona publiczność 
podziwiała występy młodych artystów.  
 

   Szefem Sztabu WOŚP, 
podobnie jak w ubiegłym 
roku został Zastępca Bur-
mistrza Jarosław Miszczyk, 
który wraz z Dyrektorem 
KOK-u Aleksandrem Zwo-
lańskim i Katarzyną Tyduś 
pełnili rolę wodzirejów im-
prezy. Honorowy patronat 
objął Burmistrz Miasta i 
Gminy Adam Bodzioch, 
który od samego początku 
towarzyszył uczestnikom 
„orkiestrowej” zabawy.   
   Od wczesnych godzin 
porannych ok. 80 wolonta-
riuszy kwestowało na uli-
cach Kazimierzy Wielkiej i 
na terenie gminy. MoŜna 
ich było spotkać w kaŜdym 
zakątku miasta - pod ko-
ściołami, domem kultury, 
urzędem gminy, halą spor-
tową - swoją młodzieńczo-
ścią i uśmiechem zjedny-
wali sobie mnóstwo ludzi.  
   Przez cały dzień w Kazi-
mierskim Ośrodku Kultury 
trwał koncert finałowy. 
Licznie zgromadzona pu-
bliczność, która wypełniała 
po brzegi salę widowiskową 
od godziny 1000 do późnych 
godzin wieczornych podzi-
wiała występy przygotowa-
ne przez uczniów i nauczy-
cieli ze szkół podstawo-
wych nr 1 i nr 3 w Kazimie-
rzy Wielkiej, Kamieńczy-
cach, Sieradzicach, Łęka-
wie, Stradlicach, Zięblicach, 
Wielgusie, Gorzkowie, 
przedszkolaków z Przed-
szkola Miejskiego w Kazi-
mierzy Wielkiej jak równieŜ 
uczniów z gimnazjum w 
Kazimierzy Wielkiej i Wiel-
gusie. Własny, bardzo 
wzruszający program 
przedstawili równieŜ pod-
opieczni Warsztatów Tera-

pii Zajęciowej w Kazimierzy 
Wielkiej oraz uczniowie 
szkoły podstawowej w So-
kolinie. DuŜą atrakcję sta-
nowił pokaz karate przygo-
towany przez pana Roberta 
Hornika wraz z podopiecz-
nymi. Najbardziej wierna 
publiczność mogła wysłu-
chać repertuaru przygoto-
wanego przez zespół 
„Wbrew Pozorm” oraz lau-
reatów I Przeglądu Twór-
czości Jacka Kaczmarskie-
go.  
  W przerwach między wy-
stępami wodzireje imprezy 
Aleksander Zwolański i 
Katarzyna Tyduś prowadzili 
liczne licytacje przedmiotów 
ofiarowanych przez „kazi-
mierzan” na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Łącznie z licytacji 
zebrano kwotę 1254 zł a 
najwyŜszą sumę wylicyto-
wała pani Ewa Więcław, 
która za urządzenie do 
masaŜu i ramkę zapłaciła 
180 zł. Wysoką cenę uzy-

skała poduszka WOŚP, 
która poszła „pod młotek” 
za kwotę 100 zł a nabywcą 
został pan Jarosław Wo-
łowski. Podobną kwotę 
wylicytował pan Aleksander 
Kulpa nabywca szklanego 
flakonu.  
   Olbrzymią kwotę 4038,86 
zł stanowią wpłaty indywi-
dualne. Wśród darczyńców 
naleŜy wymienić m.in. Sa-
morządową Szkołę Pod-
stawową Nr 3 w Kazimierzy 
Wielkiej, której wolontariu-
sze wpłacili 871,45 zł, Pu-
bliczne Gimnazjum w Czy-
Ŝowicach, które wpłaciło 
kwotę 718,45 zł,  Starostwo 
Powiatowe w Kazimierzy 
Wielkiej – 715 zł, Samorzą-
dową Szkołę Podstawową 
w Cudzynowicach – 400 zł, 
p. Mariusza Gącika – 300 
zł, Publiczne Gimnazjum 
Samorządowe w Kazimie-
rzy Wielkiej – 275,30 zł, 
Pracownicy Urzędu Miasta i 
Gminy w Kazimierzy Wiel-
kiej, radni Rady Miejskiej, 

sołtysi i przewodniczący 
zarządów osiedlowych  
w Kazimierzy Wielkiej – 
267,60 zł, Zespół Szkół 
Zawodowych w Odonowie 
– 250,40 zł, sklep wielo-
branŜowy „Natali” – 200 zł, 
pizzeria „U Krgula” – 100 zł, 
p. Janusz KałuŜa, Koło 
Gospodyń z Gabułtowa  
i Księgarnię „Kopciuszek” 
po 50 zł, sklep „BiŜuteria 
srebna” – 30 zł.  
   Rekordową kwotę 
14.202,33 zł zebrali wolon-
tariusze. To oni wpłacili na 
konto Orkiestry ponad po-
łowę całej kwoty, która wy-
niosła 20 009,37 zł !!!  
   Oto rekordzistki wśród 
wolontariuszy: Magdalena 
Włusek – 644,93 zł, 
Agnieszka Pęska – 575,87 
zł, Aleksandra Gołuch – 
452,62 zł, Ewelina Musiał – 
449,20 zł, Karolina Bobek – 
445,23 zł i Kamila Nur – 
416,05 zł. 
 
 

 
 

Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kazimierzy Wielkiej. Od lewej 
Paweł Miszczyk, Mateusz Jaworski, Diana Lamberska, Mateusz Wołowski,  

Majka Malino wska i Klaudia Jurołaj ć. 
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    OPIEKUNOWIE I WOLONTARIOPIEKUNOWIE I WOLONTARIOPIEKUNOWIE I WOLONTARIOPIEKUNOWIE I WOLONTARIUUUUSZESZESZESZE    

                                WOŚPWOŚPWOŚPWOŚP    W KAZIMIERZY WIELKIEJW KAZIMIERZY WIELKIEJW KAZIMIERZY WIELKIEJW KAZIMIERZY WIELKIEJ    
 Robert Głogowiecki  
 Krzysztof Kuchnecki 
 RóŜa Ryczek 
 Renata Gaweł 
 Anna Luty 
 Aleksandra Kuchnecka 
 Iwona Dziubek 
 Ewa Gołdyn 
 Agnieszka Maj 
 Beata Marzec 
 Majka Malinowska 
 Mateusz Wołowski 
 Paweł Miszczyk 
 Diana Lamberska 
 Mateusz Jaworski 
 Klaudia Jurołajć 
 Barbara Grzęda  
 Marta Przeniosło  
 Monika Krzemińska 
 Jolanta Michałowska 
 Wioletta Wójcik 
 Piotr Pietrasik 
 Monika Anielska 
 Beata Podstawa 
 Agnieszka Gaik 
 Anna Gącik 
 Romualda Adamczyk 
 Renata Gorgoń 
 Dorota Habas 
 Ola Olszycka 
 Liza Trzepatowska 
 Łukasz Maj 
 Agnieszka Pęska 
 Magda Dąbrowska 
 śaneta Błaszczyk 
 Michał Walkiewicz 
 Magda Stępień 
 Bartosz Jaros 
 Jakub Rogus 
 Bartek Wieczorek 
 Paweł Motyka 
 Jakub Kot 
 Ewelina Musiał 

 Roma Rubacha 
 Ola Gołuch 
 Kasia Kacińska 
 Kamil Cabala 
 Patrycja Bartos 
 Magda Kowalska 
 Paulina Cieplińska 
 Martyna Wojas 
 Anita Domańska 
 Karolina Chamerska 
 Patrycja Nowak 
 Karolina Adamusik 
 Katarzyna Kukułka 
 Michał Augustyn 
 Karolina Mazur 
 Kamila Nur 
 Małgorzata Walczak 
 Tomasz Milka 
 Magdalena Włusek 
 Teresa Musiał 
 Kamila Sambor 
 Monika Pragnąca 
 Sylwia Kwiecień 
 Martyna Nowak 
 Paulina Tańcula 
 Daria Jędryjaszek 
 Monika Kowalska 
 Anna Musiał 
 Wanda Fryt 
 Marek Marzec 
 Anna Szlęk 
 Joanna Koziara 
 Teresa Chuchmacz 
 Maria Oziębło 
 Maria Niewiadomska 
 Małgorzata Cabala 
 Karolina Wójcik 
 Kamil Świeca  
 Klaudia Kot 
 Dorota Rusiecka 
 Ewelina Płaszewska 
 Małgorzata Woźniak  
 Maria Głogowiecka 

 Jolanta Brodko 
 Danuta Bałaga 
 Karolina śarnowiec 
 Justyna Pęska 
 Paulina Węglewska 
 Stanisław Szczerba 
 ElŜbieta Kasza 
 Aldona Rogala 
 Dorota Stokłosa 
 Grzegorz Krawczyk 
 Marlena Kozieł 
 Karolina Bobek 
 Sylwia Nawrot 
 Ewa Więcław 
 Małgorzata Grudzień 
 Marta Maj 
 Karolina Klimczyk 
 Katarzyna Ciesielska 
 Patrycja Płaszewska 
 Anna Bełzowska 
 Łukasz Łuszczyński 
 Magdalena Fijałkowska 
 Danuta Kaleta 
 Beata Karbowniczek 
 Beata Czapla 
 Justyna Gołdyn 
 Edyta Mikina 
 Rafał Bernaś 
 Jolanta Stoksik – Sochacka 
 Ewa Włusek 
 Iwona Kusak 
 Barbara Motyka 
 Agnieszka Nowak 
 Diana Skrzela 
 Magdalena Szastak 
 Joanna Wrzesień 
 Anna Tarczoń 
 Katarzyna Belska 
 Tomasz Ptak 
 Alicja Pęska 

 Ewa Maturska 
 Joanna Czarny 
 Olga Kałat 
 Bartosz Bednarek 
 Jakub Zawiliński 
 Dorota Kasprzycka 
 Dorota Skowron 
 Dorota Kowalska 

 
 
 
 

 Adam Bodzioch  
Burmistrz Miasta i Gminy 

 Jarosław Miszczyk  
Wiceburmistrz Miasta i Gminy 

 Aleksander Zwolański 
Dyrektor KOK, 

 Lucjan Małek  
Przewodniczący Rady Miejskiej, 

 Halina Małek 
Sołtys Gabułtowa, 

 Czesław Kowalski 
Sekretarz Miasta i Gminy, 

 Leokadia Mucha 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, 

 Krzysztof Olszycki 
Przedstawiciel Cechu Rze-
mieślników, Kupców i Przedsię-
biorców, 

 Jacek Wójcik 
Urząd Miasta i Gminy, 

 Barbara Grzęda 
Nauczyciel PGS w Kazimierzy  
Wielkiej, 

 Dorota Rusiecka 
Z-ca dyrektora SSP Nr 1  
w Kazimierzy Wielkiej. 

 

   

   Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim zaangaŜowanym  
w tegoroczną akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 

Słowa uznania i podziękowania składamy dla:  
 

• Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kazimierzy 
Wielkiej, 

• Kazimierskiego Ośrodka Kultury, 
• Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
• Pracowników Urzędu Miasta i Gminy, 
• Wykonawców, którzy zechcieli uczestniczyć w finałowym 

koncercie na scenie Kazimierskiego Ośrodka Kultury, 
• Wolontariuszy, których zgłosiło się ok. 80, 

 

oraz tym wszystkim, którzy podarowali przedmioty przeznaczone 
na licytację, kupowali przedmioty na licytacji oraz w inny sposób 
wspierali Orkiestrę. 
Dzięki Wam zebraliśmy ponad 23 000 zł na ten szczytny cel.  
 

      Szef Sztabu WOŚP    Honorowy Szef Sztabu WOŚP 
      Jarosław Miszczyk    Adam Bodzioch 
 

JEST REKORD !!!JEST REKORD !!!JEST REKORD !!!JEST REKORD !!! 
 

   Informujemy, Ŝe sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Kazimierzy Wielkiej 
zebrał 20 009,37 zł, natomiast drugi sztab z 
siedzibą w Cudzynowicach na czele  
z szefem Jackiem Nowakiem zebrał 3130 
zł. Zatem w sumie obydwa sztaby działają-
ce na terenie miasta i gminy Kazimierza 
Wielka zebrały 23.139,37 zł. Tym samym 
został pobity ubiegłoroczny rekord na  
Ponidziu, który wynosił 22.391,02 zł. 

 

 

 



 
 
 

  4                       Biuletyn Informacyjny Rady i Burmistrza Miasta i Gminy 
                                                                                                                     www.kazimierzawielka.pl 

 

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

 
 
 Po ponad  dziesięcioletnim 
istnieniu Związku dzięki 
znacznemu wsparciu środ-
ków unijnych powstała no-
woczesna stacja uzdatnia-
nia wody oraz ponad  
25 kilometrowy odcinek 
magistrali, który dotarł do 
miejscowości Siedliska  
w gminie Koszyce. 
   Inwestycja ta kosztowała 
ok. 6 mln. EURO i została 
zrealizowana dzięki uzy-
skanym środkom unijnym 
„PHARE 2001” (75% finan-
sowania) oraz przy udziale 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska (ok. 
12.5 % finansowania) jak 
równieŜ ze środków wła-
snych związku i z kredytu 
(WFOŚ). 
   W uroczystym otwarciu 
SUW i magistrali uczest-
niczyli przedstawiciele 
ministerstw, przedstawi-
ciele wojewodów – świę-
tokrzyskiego i małopol-
skiego, marszałek Urzędu 
Świętokrzyskiego – Fran-
ciszek Wołodźko, europo-
seł – Czesław Siekierski 
oraz wielu znakomitych 
gości, którzy swoim dzia-
łaniem przyczynili się do 

powstania tego obiektu.  
   W uroczystości uczestni-

czyli równieŜ przedstawicie-
le władz Miasta i Gminy 

Kazimierza Wielka z burmi-
strzem – Adamem Bodzio-
chem i wiceburmistrzem – 
Jarosławem Miszczykiem 
na czele. W uroczystości 
brali udział równieŜ radni 
Rady Miejskiej w Kazimie-
rzy Wielkiej. Po uroczystym 
przecięciu wstęgi i poświę-
ceniu przez miejscowego 
proboszcza zwiedzili ten 
nowoczesny obiekt, który 
powstał w ciągu niespełna      
jednego roku. Wykonawcą 
projektu była warszawska 
firma Hydrobudowa 6 S.A., 
która wykazała się solidno-
ścią i fachowością, pozo-
stawiając dobre wraŜenie. 
      Dla gminy Kazimierza 
Wielka zapłonęło światełko 
nadziei, bo dobra woda jest 
coraz bliŜej naszej gminy. 
Opracowane projekty tech-
niczne doprowadzają juŜ 
wodę do Gorzkowa. Pozo-
staje mieć nadzieję, Ŝe  
któryś z zapowiadanych 
programów unijnych pomo-
Ŝe nam zrealizować plany 
wodociągowe południowej 
części gminy Kazimierza 
Wielka (ok. 5.000 ludności 
w 25 wsiach).  

[Wacław Makola]                 

 
 
 

 
    W „Przeglądzie twórczości Jacka Kaczmarskiego”  
wzięła udział młodzieŜ z Publicznego Gimnazjum Samo-
rządowego w Kazimierzy Wielkiej, Publicznego Gimna-
zjum Samorządowego w Cieszkowach,  Liceum Ogólno-
kształcącego im. M. Curie – Skłodowskiej w Kazimierzy 
Wielkiej, Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki  
w Busku – Zdroju, młodzieŜ skupiona przy Kazimierskim 
Ośrodku Kultury, krakowski zespół „Jesienne obuwie” oraz 
parafialny zespół „Wbrew pozorom” z parafii p.w. PodwyŜ-
szenia KrzyŜa Świętego w Kazimierzy Wielkiej. 
    Przegląd odbywał się w dwóch kategoriach: piosenki  
i recytacji. W kategorii recytacji wystąpiło 19 osób,  
natomiast w kategorii piosenki wzięło udział 20  
solistów. W przeglądzie piosenki uczestników oceniało 
Jury w składzie: Jarosław Miszczyk – przewodniczący 
  

Dzień 21 stycznia 2005 r. Związek Międzygmin-
ny „Nida 2000” w Solcu – Zdroju  moŜne uznać 
za historyczną datę. W tym dniu nastąpiło uro-
czyste oddanie do uŜytku Stacji Uzdatniania 
Wody (SUW) w miejscowości Stary Korczyn 
przy ujęciu brzegowym na rzece Nida, a takŜe 
25 kilometrowej magistrali Stary Korczyn - 
Siedliska. Do związku Międzygminnego „Nida 
2000” naleŜą następujące gminy: Solec Zdrój, 
Nowy Korczyn, Opatowiec, Bejsce, Kazimierza 
Wielka oraz Koszyce (woj. małopolskie). Głów-
nym zadaniem związku jest poprawa zaopatrze-
nia w wodę dla mieszkańców w/w gmin. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej Adam  Bodzioch w towa-
rzystwie Marszałka Woj. Świętokrzyskiego Franciszka Wołod źko. 

 

   
   Dnia 12 grudnia 2004 roku w Kazimierskim 
Ośrodku Kultury odbył się I Przegląd twórczości 
Jacka Kaczmarskiego. Inicjatorem i pomysło-
dawcą przeglądu był Zastępca Burmistrza Mia-
sta i Gminy Kazimierza Wielka pan Jarosław 
Miszczyk. Patronat honorowy nad przeglądem 
objął Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza 
Wielka pan Adam Bodzioch oraz Przewodniczący 
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” – 
pan Waldemar Bartosz. 
   Celem przeglądu było upamiętnienie rocznicy 
wprowadzenia Stanu Wojennego oraz populary-
zacja twórczości Jacka Kaczmarskiego. 
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Jury; Zbigniew Janik oraz Aleksander Gołdyn – członko-
wie. Recytacje oceniało Jury w składzie: Jadwiga Ziele-
niewska – przewodnicząca Jury; Dorota Wojas, Beata 
Skoruch i Ewa Więcław – członkowie. Oceniając uczest-
ników przeglądu Jury brało pod uwagę: warunki głosowe, 
interpretację, aranŜację oraz ogólny wyraz artystyczny  
i dobór repertuaru. 
     Laureaci w kategorii piosenka:  I miejsce  – Maria  
Green z I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju, 
II miejsce  – Michał Chabinka z Kazimierskiego Ośrodka 
Kultury, III miejsce  – Katarzyna Kacińska z Publicznego 
Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej
Laureaci w kategorii recytacja: I miejsce  – Aleksandra 

Kubiec reprezentująca parafialny zespół „Wbrew pozorom” z parafii p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w Kazimie-
rzy Wielkiej, II miejsce  – Judyta Dulnik i Kamil Pindziak z I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju, III miejsce  
– Ilona Łyp z Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Cieszkowach. 
 

 
 

    Przez blisko cztery godziny w niedzielne popołudnie 
30 stycznia 2005 r. najmłodsi mieszkańcy Miasta  
i Gminy bawili się w hali sportowej, gdzie po raz drugi 
został zorganizowany dla nich bal choinkowy.  
Organizatorami imprezy 
byli Burmistrz Miasta i 
Gminy w Kazimierzy Wiel-
kiej Adam Bodzioch, Kazi-
mierski Ośrodek Kultury i 
Kazimierski Ośrodek Spor-
towy. Uroczystego otwarcia 
balu dokonali: Burmistrz 
Adam Bodzioch, Dyrektor 
KOK Aleksander Zwolański 
i Prezes KOS Stefan Ma-
rzec w asyście „śnieŜynki” 
– Karoliny. 
   Imprezę prowadzili Kata-
rzyna Tyduś wraz z Alek-
sandrem Zwolańskim. W 

balu wzięło udział ok. 700 
osób. W programie arty-
stycznym wystąpiły szkolne 
zespoły taneczne:  
- zespół „Stokrotki” z SSP 

Sokolinie, przygotowany 
przez Agnieszkę Milecką  
i grono pedagogiczne, 

- zespół „Klaps” z SSP  
Nr 1 z Kazimierzy  Wiel-
kiej przygotowany przez 
Danutę Bałaga, Jolantę 
Brodko, M. Woźniak, M. 
Głogowiecką i U. Kita, 

- młodzieŜ z Gimnazjum 
Samorządowego w Ka-

zimierzy Wielkiej, przygo-
towaną przez A. Gaik.  

W repertuarze tanecznym 
znalazł się m.in. krakowiak, 
polka, zorba, mambo, 
rock’n’roll, country, cha 
cha. 
   Wodzireje z krakowskie-
go zespołu „KOP” p. Doro-
ta i p. Robert przeprowa-
dzili szereg konkursów z 
nagrodami, a następnie 
sprawili, Ŝe kilkaset dzieci z 
ochotą wzięło udział we 
wspólnej zabawie tanecz-
nej (m.in. „Jedzie pociąg  
z daleka.....”, „Kaczuszki”).  
   Nie zabrakło równieŜ 
clowna, ale największą 
atrakcją były popisy jedne-
go z najstarszych w Polsce 
iluzjonistów – 63-letniego 
Jana Rogowskiego z Rudy 
Śląskiej. Dzieci z olbrzy-

mim zainteresowaniem 
śledziły jego „sztuczki”, 
m.in. znikanie chusteczek, 
latającą róŜdŜkę, nalewa-
nie z pustej butelki, itp.  
   Przez cały czas trwania 
imprezy Mikołaje w towa-
rzystwie śnieŜynek: Karoli-
ny i Agnieszki, częstowali 
wszystkie dzieci słodycza-
mi ufundowanymi przez 
Burmistrza oraz Państwo  
L. i K. Muchów z Kazimie-
rzy Wielkiej.  
Na zakończenie balu cho-
inkowego do tańca zagrał 
zespół „Sweet Music”.  
   Na twarzach dzieciaków 
opuszczających imprezę 
widać było uśmiechy i za-
dowolenie z udanej zaba-
wy, zaś wiele z nich trzy-
mało w rękach nagrody  
i upominki. 
 
 
 

 
Uczestnicy przegl ądu we wspólnym wykonaniu sztandarowego 

utworu Jacka Kaczmarskiego „Mury”. 

Uroczystego otwarcia balu dokonali: Burmistrz  MiG Adam 
Bodzioch, Dyrektor KOK Aleksander Zwola ński i Prezes 

KOS Stefan Marzec w asy ście „ śnieŜynki” - Karoliny.  

Wszystkich dzieci do wspaniałej zabawy choinkowej 
zapraszał clown oraz iluzjonista. 
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 Interesujący spektakl teatralno – muzyczny pt. „Ziemia 
rozpięta na krzyŜu historii” mieli okazję obejrzeć kazi-
mierzanie w sobotnie popołudnie 15 stycznia 2005 roku 
w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury. 
    Wykonawców spektaklu 
– artystów z WyŜszej Szko-
ły Kultury w Trembowoli na 
Ukrainie oraz towarzyszącą 
delegację w osobach: sta-
rosta Trembowoli – Pietro 
Stiepanowicz Majowskij, 
dyrektor WyŜszej Szkoły 
Kultury – Mikołaj Iwanowicz 
Winniczik, dyrektor Cen-
trum Ukraińsko Polskiej 
Współpracy – Roman Ilkiw 
oraz Olga Sielska – powita-
li: burmistrz Miasta i Gminy 
Adam Bodzioch wraz z 
dyrektorem KOK Aleksan-
drem Zwolańskim. 
   Inscenizacja wyreŜyse-
rowana przez Anatolija 
Neczeja poświęcona była 
60-tej rocznicy wysiedlenia 
Ukraińców z Polski. Około 
50-ciu wykonawców, w tym 
dynamiczna i rozbudowana 
sekcja baletowa „Lubystok”, 
chór „Annyczka”, zespół 
wokalny „Oktawa”, folklory-
styczny „Namysto”, orkie-
stra dęta i aktorzy teatru 
„Rampa”, w czasie półtora-
godzinnego występu przy-
bliŜyli widzom powojenną, 
niełatwą historię współist-
nienia obydwu narodów. 

Autorem wymownej sceno-
grafii widowiska był Jaro-
sław Baran. 
   Gorące przyjęcie przez 
kazimierską publiczność 
(owacja na stojąco) sprawi-
ło, Ŝe artyści wykonali na 
bis po ukraińsku i po pol-
sku znaną obu stronom  
pieśń „Hej sokoły” (inaczej - 
„Zielona Ukraina”). Śpiewa-
ła z nimi cała widownia a 
takŜe zaproszeni na scenę 
władze miasta i gminy oraz 
powiatu kazimierskiego  
i delegacja z Trembowoli. 
   Dziewczęta z Ukrainy 
przekazały na ręce wicesta-
rosty Tadeusza Batora oraz 
burmistrza Adama Bodzio-
cha piękny bochen chleba, 
zaś ze strony polskiej go-
ście otrzymali kwiaty, które 
wręczył dyrektor KOK Alek-
sander Zwolański w asy-
ście wiceburmistrza Jaro-
sława Miszczyka. Obie 
strony deklarowały chęć 
nawiązania bliŜszych kon-
taktów na szczeblu miast.  
   W ciągu ostatnich kilku-
nastu minut zrobiło się po-
marańczowo, bowiem go-
ście przenieśli widzów w 

atmosferę wydarzeń ostat-
nich tygodni na Ukrainie, 
związanych z wyborami 
prezydenckimi. Gospoda-
rze miasta i powiatu otrzy-
mali pomarańczowe szaliki 
i spontanicznie, wraz z 
artystami wzięli udział w 
swego rodzaju happeningu 
na scenie.  
   Oprócz wymienionych 
władz samorządowych, 
wśród blisko 300-osobowej 
widowni byli: przewodni-
czący Rady Miejskiej Lu-
cjan Małek, radni Rady 
Miejskiej oraz powiatu, 
dyrektorzy szkół i instytucji.  
   W tym samym dniu  
w Sali Konferencyjnej 
UMiG odbyło się spotkanie  
władz miasta z delegacją 
ukraińską. Tematem spo-
tkania było omówienie przy-
szłej współpracy kulturalno 

– gospodarczej między 
miastem Kazimierza Wiel-
ka, a wybranym miastem 
partnerskim z Ukrainy.  
   Po występie zespół i de-
legacja ukraińska zostali 
podjęci kolacją w Samo-
rządowej Szkole Podsta-
wowej Nr 3  w Kazimierzy 
Wielkiej i uhonorowani wy-
stępem zespołu „Gorzko-
wianie”, który pod batutą 
ks. Andrzeja Biernackiego 
dał krótki koncert.  
   Gospodarz obiektu – 
dyrektor Robert Głogowiec-
ki przedstawił organizację 
szkoły i historię nadania 
imienia Jana Pawła II.  
 Delegacja z Ukrainy zapro-
siła przedstawicieli miasta  
w gościnne progi swojego 
kraju. [Opracowała: Dorota Pilarska] 
 

    
 
    Obok znanych nam juŜ funduszy strukturalnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
istnieją inne pomocowe środki unijne, które moŜna dodatkowo pozyskać. Do nich naleŜy m. in. Program Leader +, 
który jest tzw. inicjatywą wspólnoty europejskiej. Ma ona na celu zbliŜenie aktywnych środowisk z terenów wiejskich  
w celu wypromowania nowych, lokalnych strategii zrównowaŜonego rozwoju. Potrzebne środki pochodzą z Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji.    
   Jednym z wielu bogactw naturalnych Gminy Kazimierza Wielka są wody geotermalne ukryte w głębi ziemi.  
W związku z poszukiwaniem nowych moŜliwości rozwojowych naszej gminy, burmistrz Adam Bodzioch podjął decyzję      
o przystąpieniu do realizacji projektu (w ramach funduszu Leader + Program PilotaŜowy) pod nazwą „Źródła sukcesu 
– tworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lokalnej Grupy Działania z wykorzystaniem natu-
ralnych zasobów  geotermalnych gmin Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, 
Szczurowa”. 
   Projekt będzie realizowany na obszarze dwóch województw – małopolskiego (6 gmin) i świętokrzyskiego (1 gmina). 
Obejmuje swoim zasięgiem gminy wymienione powyŜej. Realizacja tego i podobnych projektów moŜe mieć kluczowe 
znaczenie dla dalszego rozwoju ziemi kazimierskiej i południowej części województwa świętokrzyskiego.(W.Ł.) 

Dziewcz ęta z Ukrainy przekazały na r ęce wicestarosty Tad eusza 
Batora oraz burmistrza Adama Bodziocha pi ękny bochen chleba  
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Wykaz planowanych inwestycji do realizacji z budŜetu gminy Kazimierza Wielka w 2005 r. 
 

 
 

  W dniu 14 lutego br. Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwaliła budŜet gminy na 2005 rok. Tegoroczny 
budŜet został uchwalony wyjątkowo wcześnie. W głosowaniu 14 radnych było za, 1 był przeciw.  
  Dochody budŜetu gminy ustalono w wysokości 25 504 000 zł, zaś wydatki w wysokości 29 718 000. Deficyt 
budŜetu w wysokości 4 214 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaŜy papierów warto-
ściowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów, poŜyczek, prywatyzacji majątku 
j.s.t., nadwyŜki budŜetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku 
bieŜącym budŜetu j.s.t.  wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych. 

 

Krótki komentarz Burmistrza: 
 
 

   Ten budŜet jest wyjątkowy. Powstał w wielkim trudzie i presji mieszkańców – podatników. 
   Zaletą tego budŜetu jest fakt, Ŝe został uchwalony wcześniej. UmoŜliwi to szybsze uruchomienie procedur przetargo-
wych, wykonanie inwestycji w przyzwoitym terminie i dobrych warunkach pogodowych. 
   Po drugie jest on niezwykle ofensywny. Po raz pierwszy w historii gminy ponad 30 % środków budŜetowych jest skie-
rowanych na inwestycje. Trzeba teŜ przyznać i mieć świadomość, Ŝe budŜet 2005 roku jest  bardzo trudny do realizacji, 
dlatego traktujemy go w kategoriach wyzwania. I jeszcze jedno, do jego pełnej realizacji potrzebne są równieŜ decyzje 
Urzędu Marszałkowskiego na środki z zewnątrz. 
 

 
 

 

1. Rolnictwo i łowiectwo: 
- wykup działek pod zbiornik retencyjny 
- wodociąg – ul. Krakowska i Stolarska 
- Łękawa – oczyszczalnia ścieków, budowa 

ujęcia wodnego, rozbiórka starych budyn-
ków (80 % ARR, 20 % Miasto i Gmina) 

- wodociąg Cudzynowice – Wojciechów 
(program ZPORR) 

2. Transport i ł ączność: 
gmina: 
- sołectwo Wojsławice (Krzyszkowice) 
- sołectwo Kazimierza Mała (Gabułtów) 
- sołectwo Słonowice 
- sołectwo Marcinkowice 
- sołectwo Plechów 
- sołectwo Kamieńczyce 
- sołectwo Chruszczyna Wielka (Gaje) 
- sołectwo Gunów Wilków 
- sołectwo Gabułtów 
- sołectwo Odonów 
- sołectwo Donatkowice 
- sołectwo Donosy 
- sołectwo Cudzynowice 
- sołectwo Paśmiechy (Skorczów) 
- droga Dalechowice – Bobin 
miasto: 
- ul. Kolejowa – odwodnienie ulicy 

- ulica Przemysłowa (program ZPORR) 
- ulica OkręŜna – dokończenie inwestycji 
- ulica Broniewskiego – nakładka asfaltowa 
- parking – ul. Kolejowa 
- parking – przedszkole nr 2 i chodnik – ul. 

Partyzantów 
- nakładka asfaltowa – Biedronka 
- ulica Kościuszki – chodnik 
- ulica Głowackiego – dokończenie remontu 

chodnika 
- ulica Szkolna – chodnik  
w porozumieniu z innymi j.s.t: 
- Dalechowice – Łękawa 
- Paśmiechy – Wielgus 
- Odonów – chodnik + jezdnia 
3. Administracja publiczna: 
- zakup sprzętu komputerowego dla urzędu 
4. Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo Ŝarowa: 
- budowa garaŜu dla OSP w Łękawie 
- zakup samochodu ratownictwa (dotacja) 
5. Oświata i wychowanie: 
- przystosowanie pomieszczeń dla uczniów 

niepełnosprawnych w Samorządowej 
Szkole Podstawowej nr 1 dokończenie 

- podwyŜszenie kapitału udziałowego  
w Kazimierskim Ośrodku Sportowym 

6. Gospodarka komunalna  i ochrona  
środowiska: 
- budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy 

Krakowskiej i Stolarskiej 
- projekty związane z umową  między Gmi-

ną a ANRSP O/Rzeszów  
- dokumentacja i wykonanie oświetlenia – 

Boronice, Sieradzice, Skorczów, Chrusz-
czyna Mała, Łyczaków, Gorzków, Kazimie-
rza Wielka - ulice: Stolarska, Partyzantów 
(koło bursy międzyszkolnej); dokumenta-
cja - Nagorzany 

- kanalizacja sołectwa Donosy etap II i III 
(program ZPORR) 

7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego: 
- kontynuacja budowa świetlicy w Broni-

szowie i remont świetlicy w Kazimierzy 
Małej 

- wodociąg do budynku KOK 
- modernizacja  kazimierskiej baszty (pro-

gram ZPORR) 
8. Kultura fizyczna i sport 
- pływalnia – porozumienie ze Starostwem 

Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej (zada-
nie inwestycyjne wieloletnie – z dotacji) 

Informacja w sprawie wykupu gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówka
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   W związku z realizacją  przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXVIII/213/2001 zostało pozyskane 49,61 ha gruntów.   Obecnie w trakcie wykupu (dokumentacja została 
złoŜona u notariusza) znajduje się 5 działek w sumie o powierzchni 2.00 ha. Do wykupu pozostało jeszcze 2.20 ha 
od 11 właścicieli. Jednak przeprowadzone kilkakrotnie negocjacje nie przyniosły Ŝadnych efektów. 
   Po spełnieniu Ŝądań sprzedających, ograniczono obszar terenów przeznaczonych do wykupu o ok. 1.00 ha. Kolej-
ne negocjacje przeprowadzone w dniu 22.02.2005 r. nie przyniosły Ŝadnych efektów. Głównym powodem negatyw-
nych rozmów jest Ŝądanie wysokich cen za wykupu gruntów tj. 100 000 zł za 1 ha.  
   Wobec wyczerpania moŜliwości wykupu pozostałych 2.20 ha Burmistrz Miasta i Gminy jest zmuszony do wystą-
pienia do Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej z wnioskiem o wywłaszczenie tych nieruchomości, co jest 
niezbędne do ubiegania się o pozwolenie na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce.  
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 Wpłaty moŜna dokonywać na konto Urzędu Miasta i Gminy Nr: 04 1020 2645 0000 5302 0003 8927 
PKO BP S.A. o/ Kazimierza Wielka z dopiskiem SZTANDAR MIASTA i GMINY lub w kasie tutejszego Urzędu.  

 

                                                                                                     
 
 
 

 
 
 
 

   
 

   

        
 

      
   Na Walnym Zgromadzeniu Międzygminnego 
Związku Komunalnego Nidzica w Kazimierzy Wiel-
kiej 3 marca 2005 r. Zarząd Związku zaproponował 
podwyŜkę cen wody. 
   Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej 
Adam Bodzioch poprzez swego delegata – zastępcę 
Jarosława Miszczyka nie wyraził zgody na wzrost 
cen. 
„Oszczędności i zmniejszenie kosztów naleŜy szu-
kać w inny sposób” – przytoczył słowa burmistrza  
p. Jarosław Miszczyk. 
Burmistrz Miasta i Gminy wystąpił w związku  
z tym o zorganizowanie sesji Rady Miejskiej po-
święconej zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę  
i odprowadzaniu ścieków. 

 
 
 
     
 
 

   W 15 rocznicę powstania samorządu terytorialne-
go, pragnąc podnieść rangę naszej gminy, jej spo-
łeczności oraz docenić pracowitość mieszkańców 
oraz głęboko zakorzenioną tradycję, proponujemy 
ufundować przez tutejszą społeczność, naszych ro-
daków, sztandar miasta i gminy Kazimierza Wielka. 
   Nazwisko i imię kaŜdego ofiarodawcy będzie wpi-
sane do „złotej księgi” oraz umieszczone na drzewcu 
sztandaru w postaci gwoździa z wygrawerowanym 
imieniem i nazwiskiem. W związku z tym prosimy  
o dokonywanie wpłat do dnia 31 marca br.  
Ze względu na to, Ŝe pojemność drzewca jest ogra-
niczona (ok. 30 gwoździ) będą tam umieszczone na-
zwiska osób, które dokonały najwyŜszych wpłat. 
Uroczyste poświęcenie sztandaru odbędzie się dnia 
3 maja 2005 roku. 
 

Redaktor naczelny: Wiesław Ładowski – Pełnomocnik ds. Rozwoju Gospodarczego Promocji i Integracji Europejskiej. 
Współpracownicy: Jacek Wójcik, Mateusz Niziurski. 
Kontakt:  UMiG Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28 – 500 Kazimierza Wielka; tel. 3521-937, 3521-919, 3521-004 
 e-mail: umig@kazimierzawielka.pl;  strona internetowa: www.kazimierzawielka.pl; www.kazimierzawielka.biuletyn.net  

Biuletyn wydawany jest głównie w oparciu o materiały uzyskane z Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. 

   Trwają intensywne prace 
związane z budową krytej 
pływalni w Kazimierzy Wiel-
kiej przy ul. T. Kościuszki.  
   W dniu 1 marca 2005 r. 
ogłoszono przetarg na  
budowę krytej pływalni  
o kubaturze 14220 m3  
i powierzchni uŜytkowej 
2363,26 m2. 
 Termin wykonania zamó-
wienia: 1 czerwiec 2005 r. 
– 30 czerwiec 2006 r.  
Termin składania ofert 
upływa z dniem 18 kwietnia 
2005 r.  
Ogłoszenie zostało zareje-
strowane w Biuletynie Za-
mówień Publicznych Nr 41, 
poz. 9169. 

      
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRATULUJEMY I śYCZYMY KOLEJNYCH WYGRANYCH 
W NOWEJ EDYCJI KONKURSU !!! 

 

 
 
 

To nie prezent od Bur-
mistrza Adama Bodzio-
cha w związku z odej-
ściem na emeryturę 
Naczelnika pana Alek-
sandra Sendera ale wy-
grana – samochód  
Citroen Xsara Picasso  
w konkursie Ligi Kibiców 
/Jesień 2004/ Super 
Exspresu. 

Pan Aleksander Sender okazał się najlepszy w Polsce z pośród 
kilkunastu tysięcy grających w typowaniu wyników meczy I ligi  
piłki noŜnej. W Lidze Kibiców startował od 4 lat ale dopiero w tym 
roku został zwycięzcą konkursu i właścicielem I nagrody –  
samochodu Citroena Xsara Picasso wartości 67 tys. zł. 


