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     Dnia 6 kwietnia 2005 r. odbył się Biały Marsz 
Wdzięczności mieszkańców Miasta i Gminy Kazimierza 
Wielka za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II.  
     Inicjatywa takiego marszu zrodziła się w Samorzą-
dowej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II  
w Kazimierzy Wielkiej i została poparta przez Burmi-
strza Miasta i Gminy.  
     Uroczystość rozpoczęła się przed tablicą pamiątko-
wą wmurowaną w budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3. Przed wymarszem odbyła się 
krótka modlitwa i okolicznościowe przemówienia. Głos zabrał pan Robert Głogowiecki - Dyrektor SSP 
Nr 3 oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice. Modlitwę prowadził miejscowy proboszcz Ks. Marian Ja-
kubowski. Powagę uroczystości podkreślił w swym wystąpieniu Burmistrz Adam Bodzioch. Powie-
dział on między innymi: „...Kilkanaście lat temu miałem szczęście uczestniczyć  
w nadaniu tej szkole imienia Jana Pawła II. Dobrze, Ŝe mamy dziś takie miejsce, Ŝe mamy  
w Kazimierzy Wielkiej szkołę im. Jana Pawła II. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, Ojciec 
Święty na Błoniach w Krakowie dziękował nam, Ŝeśmy tam przybyli. Dziś ja dziękuję Wam, Ŝeście  
tu przybyli”. Wypowiedź Burmistrz zakończył następującym przyrzeczeniem: 
 

 

„Umiłowany Ojcze Święty ! 
Brak słów jak wyrazi ć Ci wdzi ęczność za wszystko. 

Jesteśmy szcz ęśliwi i Bogu dzi ękujemy, 
Ŝe mogli śmy Ŝyć w epoce Jana Pawła II. 

Ty nas pouczałe ś, Ŝe „wolno ść jest nam nie tylko 
dana, ale przede wszystkim zadana”. 

Gdy zabrakło Ciebie ukochany Ojcze w śród nas, to 
zadanie nabiera jeszcze wi ększej wagi. Przyrzekamy 

Ci Ŝyć i pracowa ć zainspirowani Twoj ą nauką, by 
ziarno, które zasiałe ś wydało owoc”. 

 

 
 

 
 

 
 

     Kilkutysięczny tłum ruszył ulicami miasta do Kościoła p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego  
w starej części miasta, gdzie po krótkiej modlitwie i wysłuchaniu fragmentu homilii papieŜa udał się  
w dalszą drogę do Kościoła p.w. Miłosierdzia BoŜego. W dziejach Kazimierzy Wielkiej takiego marszu 
jeszcze nie było. Marsz zakończył się przed Kościołem Miłosierdzia BoŜego, gdzie odmówiono róŜa-
niec w intencji Jana Pawła II oraz Apel Jasnogórski. [Wiesław Ładowski] 
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    W 15 rocznicę powstania samorządu terytorialnego, pragnąc podnieść rangę naszej Gminy, jej 
społeczności, doceniając pracowitość mieszkańców oraz głęboko zakorzenioną tradycję, został ufun-
dowany przez tutejszą społeczność, naszych rodaków, sztandar Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. 
     Poświęcenie sztandaru odbędzie się dnia 3 maja 2005 r., podczas uroczystej Mszy Świętej w ko-
ściele p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w Kazimierzy Wielkiej. 
 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 
 

900 – zbiórka pod Urzędem Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej 
930 – przemarsz pod kościół p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego 
1015 – msza święta, uroczyste poświęcenie sztandaru 
1130 – przemarsz pod pomnik Tadeusza Kościuszki, złoŜenie  kwiatów 
1200 – uroczysta akademia w Kazimierskim Ośrodku Kultury [Czesław Kowalski] 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY 
 
 
    

    Dnia 21 marca 2005 r. w Świętokrzyskim Urzędzie 
Wojewódzkim została podpisana umowa na współfi-
nansowanie budowy krytej pływalni w Kazimierzy Wiel-
kiej. PowyŜsze zadanie będzie zrealizowane ze środków 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  
Regionalnego (6 367 200 zł, co stanowi ok. 80 % inwe-
stycji) oraz środków własnych Miasta i Gminy Kazimierza 
Wielka i Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej. 

                    [Czesław Kowalski]  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   Starania Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej Adama Bodziocha i Komendanta Powiatowe-
go Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kazimierzy Wielkiej mł. bryg. mgr inŜ. Mirosława Ciepieli zostały  
zakończone sukcesem. Decyzją Nr XIII/75/KSRG Komendanta Głównego Państwowej StraŜy  
PoŜarnej z dniem 28 lutego 2005 roku Ochotnicza StraŜ PoŜarna  RP w Łękawie włączona została  
do KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO. 
   W chwili obecnej jest to jedyna jednostka OSP na 18 jednostek działających na terenie gminy Kazimie-
rza Wielka, która działa w KSRG. Włączenie OSP Łękawa do KSRG zdecydowanie zacieśniło jej współ-

działanie z Państwową StraŜą PoŜarną w prowadzeniu 
działań ratowniczo – gaśniczych i likwidacji innych zdarzeń 
i skutków miejscowych zagroŜeń.  
   Z tytułu przynaleŜności do KSRG, OSP Łękawa corocz-
nie z budŜetu państwa otrzymywać będzie środki finanso-
we z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego 
i specjalistycznego sprzętu przeciwpoŜarowego.  
   W OSP Łękawa w br. zaplanowana jest budowa garaŜu,  
a w najbliŜszym czasie zakup nowego, cięŜkiego samo-
chodu poŜarniczego, ze środków samorządu gminnego 
przy znacznym dofinansowaniu ze środków Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. [Stanisław Dzięcioł] 

Wpłaty na sztandar moŜna  
dokonywać w kasie Urzędu  
Miasta i Gminy lub w PKO BP S.A. 
oddział Kazimierza Wielka  
Nr: 04 1020 2645 0000 5302 
0003 8927 z dopiskiem SZTAN-
DAR MIASTA I GMINY  

 

 
 

StraŜacy z OSP Ł ękawa - zawsze gotowi !! ! 
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    W miesiącu maju br. na terenie Miasta i Gminy Ka-
zimierza Wielka rozpocznie się kontrola wykonywa-
nia przez wła ścicieli nieruchomo ści obowi ązku 
utrzymania czysto ści . Kontrole będą dokonywane 
przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej, Związku Międzygminnego „Nidzica”, 
jak równieŜ Komendy Powiatowej Policji. 
    W związku z powyŜszym, prosimy o przygotowanie 
przez mieszkańców dokumentów w postaci umów  
i rachunków dotyczących wywozu nieczystości za 
ostatni kwartał br. 
    NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku  
i czystości w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 
622, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zobowią-
zani są do udokumentowania korzystania z usług  
w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów ko-
munalnych oraz nieczystości płynnych. Potwierdze-
niem jest okazanie umowy i dowody płacenia za usłu-
gi. Ponadto właściciele nieruchomości są zobowiązani 
do utrzymania czystości i porządku oraz naleŜytego 
stanu sanitarno - higienicznego i estetycznego nieru-
chomości. Niewykonanie przez właścicieli powyŜ-
szych obowiązków, wynikających z regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy Kazimie-
rza Wielka, jak równieŜ Ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w Gminach, podlega na podstawie  
art. 10 tejŜe ustawy karze grzywny. [Iwona Klimek] 

    W związku z niezadowalającym stanem 
technicznym drogi Kraków – Busko Zdrój, 
Burmistrz Adam Bodzioch zwrócił się  
w tym temacie do p. Bogusława Sonika – 
Eurodeputowanego, Radnego Woje-
wództwa Małopolskiego. W odpowiedzi 
otrzymał pismo, z którego wynika, Ŝe woje-
wództwo małopolskie w 2001 r. zleciło 
opracowanie projektów budowlanych na 
przebudowę odcinka Kraków – Kocmyrzów 
oraz obwodnicy Proszowic. W 2002 r. zle-
cenie poszerzono o odcinki Kocmyrzów – 
Proszowice i Proszowice – granica woje-
wództwa. Na rok 2006 zaplanowano roz-
poczęcie przebudowy drogi na trasie Kra-
ków – Kocmyrzów. W kolejnych latach 
prace remontowe mają objąć następne 
odcinki. [Czesław Kowalski] 

    Kolejny juŜ raz Urząd Miasta i Gminy  
w  Kazimierzy Wielkiej organizuje kolonie 
letnie dla dzieci z terenu naszej Gminy. 
Tym razem wakacje moŜna spędzić na 
Słowacji (40 osób), w Szczawnicy (50 
osób) oraz w Mszanie Dolnej (50 osób). 
Szczegółowe informacje udzielane są zain-
teresowanym w Urzędzie Miasta i Gminy 
pokój 111, I piętro (p. Agnieszka Rząsa  
i p. Cecylia Błaszczuk) oraz pod numerem 
telefonu 3521 – 937 w. 29. [Agnieszka Rząsa] 

    W bieŜącym roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych, została zorganizowana zielona 
szkoła dla uczniów z naszej Gminy. Do 
Ośrodka Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego 
Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Mszanie 
Dolnej w dniach 25 – 29 kwietnia pojadą 
uczniowie z Samorządowej Szkoły Pod-
stawowej im. T. Kościuszki w Cudzynowi-
cach (38 dzieci) i z Samorządowej Szkoły 
Podstawowej im. A. Mietniowskiego w Zię-
blicach (11 dzieci) oraz 4 opiekunów z w/w 
szkół. Wyjazd dofinansowany jest przez 
Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wiel-
kiej, część kosztów ponoszą rodzice. 
                                              [Cecylia Błaszczuk]    Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mo-

dliszewicach Powiatowy Zespół Doradczy w Kazimierzy 
Wielkiej ul. Budzyńska 2 (Budynek Gospodarki Komu-
nalnej) uprzejmie informuje rolników, Ŝe wykonuje usłu-
gi nieodpłatnie w zakresie Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW) i Sektorowego Programu Ope-
racyjnego (SPO) – w tym wypełnianie wniosków o do-
płaty bezpośrednie od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 700 – 1500. 
   Wypełnione wnioski o dopłaty bezpośrednie naleŜy 
składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Cudzynowicach do dnia 15 maja 2005 roku.   
                                                                   [Czesław Kowalski] 
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    Informujemy, Ŝe w dniach od 9 do 30 maja 2005 roku w godzinach 800 – 1400 w pokoju nr 210 
Urzędu Miasta i Gminy będzie wyłoŜony do wglądu mieszkańców projekt Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Kazimierza Wielka i czterech sołectw Gminy tj. Cudzynowic, Odonowa, Donos  
i Wojciechowa.  
    Wszelkie uwagi zainteresowani mogą wnosić na piśmie, przy czym publiczna dyskusja nad projek-
tem Planu i uwagami będzie prowadzona dnia 30 maja 2005 roku od godz. 1000 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy. [Kazimierz Śliwakowski] 
 

 
 
 

  Wyjątkowo wczesne uchwalenie budŜetu gminy Kazimierza Wielka dało moŜliwość szybkiego urucho-
mienia procedur przetargowych. Pozwoli to na wykonanie inwestycji w przyzwoitych terminach  
i w dobrych warunkach pogodowych. W ostatnich dniach Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza  
Wielka - Adam Bodzioch otrzymał pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  
(Departament Rozwoju Regionalnego), z których dowiadujemy się, Ŝe wnioski na: 

- budowę wodociągu grupowego z przyłączami we wsi Wojciechów i ul. Koszyckiej w Kazimierzy 
Wielkiej, 

- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Donosy – etap II i III, 
- przebudowę ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej, 
- remont baszty w Kazimierzy Wielkiej, 

zostały pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym i zostały przekazane na Panel Ekspertów 
celem dokonania oceny merytorycznej. 
Wykaz ogłoszonych przetargów gminy Kazimierza Wielka: 
�  przetarg na modernizację dróg gminnych w następujących sołectwach: Słonowice,  Kamieńczyce, 

Marcinkowice, Plechów, Wojsławice i Kazimierza Mała. 
�  przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych (wyrwy po zimie), 
�  przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Krakowskiej i ul. Stolarskiej, 
�  przetarg na wykonanie parkingu i chodników na ul. OkręŜnej, 
�  przetarg na wykonanie oświetlenia na ul. OkręŜnej. [Kazimierz Śliwakowski] 

 
 
 

   Kolejny juŜ raz Burmistrz Miasta i Gminy  
w Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch, wspiera lokalną 
słuŜbę zdrowia. Tym razem prezent świąteczny – nowocze-
sny aparat EKG, otrzymał Oddział Kazimierski Świętokrzy-
skiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 
Sanitarnego. Będzie on słuŜył całej społeczności lokalnej.  
W przekazaniu prezentu z ramienia Urzędu wzięli udział 
Burmistrz Miasta i Gminy Adam Bodzioch, Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Pu-
blicznego Leokadia Mucha oraz Sekretarz Miasta i Gminy 
Czesław Kowalski, a z ramienia Placówki Pogotowia Ratun-

kowego Kierownik dr Małgorzata Szymańska wraz z pracownikami. [Jacek Wójcik] 
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   Dnia 30 marca 2005 r. w sali widowisko-
wej Kazimierskiego Ośrodka Kultury odbyły 
się eliminacje diecezjalne do „V Festiwalu 
Piosenki Religijnej – Kielce 2005”. Organiza-
torami byli: Wydział Duszpasterstwa Ogól-
nego Kurii Diecezjalnej w Kielcach, Katolickie 
Stowarzyszenie MłodzieŜy w Kielcach oraz 
Kazimierski Ośrodek Kultury.  
 

   Patronat honorowy 
kazimierskich eliminacji 
objęli: ks. bp Kazimierz 
Ryczan – Biskup Ordy-
nariusz Diecezji Kielec-
kiej, Wojciech Lubawski 
– Prezydent Miasta Kiel-
ce i Adam Bodzioch – 
Burmistrz Miasta i Gmi-
ny w Kazimierzy Wiel-
kiej. 
   Uroczystego otwarcia 
eliminacji dokonali ks. 
bp Kazimierz Gurda  
oraz Burmistrz Adam 
Bodzioch, którzy pod-
kreślili wyjątkowy cha-
rakter piosenki religijnej, 
będącej wytworem ser-
ca, ducha i mającej swe 
korzenie w przeŜywaniu 
wiary, która jest jedno-
cześnie wyrazem we-
wnętrznego, radosnego i 
osobistego przeŜycia 
wiary w Boga. Zorgani-
zowanie takiego festiwa-
lu, którego po-
mysłodawcą jest Stani-
sław Jurkowski, zaś 
duszą – ks. Kazimierz 
Kuśmierczyk, pozwala 
krzewić piosenkę reli-
gijną w środowiskach 
parafialnych.  
   W eliminacjach udział 
wzięło 11 zespołów wo-
kalno -instrumentalnych, 
działających przy para-
fiach, szkołach i ośrod-
kach kultury z dekana-

tów: kazimierskiego, 
skalbmierskiego, stop-
nickiego, słomnickiego, 
Ŝarnowieckiego, sędzi-
szowskiego, nowokor-
czyńskiego i wodzisław-
skiego. 
   Zespoły wystąpiły w 
dwóch kategoriach wie-
kowych, a kaŜdy z nich 
zaprezentował po dwa 
utwory o treści religijnej. 
Utwory były rejestrowa-
ne przez Stanisława 
Jurkowskiego i Andrzeja 
Wodeckiego. Komisja 
konkursowa po przesłu-
chaniu nagrań i ich oce-
nie dokona kwalifikacji 
wykonawców do koncer-
tu finałowego V Festiwa-
lu Piosenki Religijnej – 
Kielce 2005, który od-
będzie się 15 maja 2005 
r. w Kieleckim Centrum 
Kultury. Jury oceniając 
wykonawców będzie 
brać pod uwagę: dobór 
repertuaru, emisję gło-
su, dykcję, aranŜację, 
wykonanie oraz wyraz 
artystyczny utworu. 
   W kategorii pierwszej 
– dziecięcej (do lat 15-
stu) wystąpiły zespoły: 
„CANTARE DEO” – z 
parafii p.w. Matki BoŜej 
Królowej Światła w Ob-
lekoniu, „CHMURKI” –  
z parafii p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Prandoci-

nie, zespół z parafii  
p.w. Nawiedzenia NMP 
w Rogowie, „ADAMIS” – 
z parafii p.w. PodwyŜ-
szenia KrzyŜa Św.  
w Kozłowie, „AMA-
DEUS” – z parafii p.w. 
Św. Małgorzaty w Gorz-
kowie, „CHWILKA” – 
działający przy Zespole 
Szkół w Boleścicach,  
z parafii p.w. Piotra  
i Pawła w Sędziszowie. 
   W kategorii drugiej – 
młodzieŜowej (powyŜej 
15-tu lat) wystąpiły ze-
społy: Schola – z parafii 
p.w. Trójcy Św. w Dzia-
łoszycach, „WBREW 
POZOROM” z parafii 
p.w. PodwyŜszenia 
KrzyŜa Św. w Kazimie-
rzy Wielkiej, „SANC-
TUS” – działający  
w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kozłowie,  
z parafii p.w. NMP Nie-
ustającej Pomocy w 
Przybysławicach, „BLUE 
2” – z parafii p.w. Pod-
wyŜszenia KrzyŜa Św.  
w Kozłowie, „ANGE-
LUS” – z parafii p.w. Św. 
Mikołaja w Bejscach. Po 

zakończeniu eliminacji 
wielką niespodzianką 
dla widzów był prawie 
godzinny koncert zespo-
łu „The Stanley’s Band” 
z Kielc, który w konwen-
cji jazzowo – bluesowej 
zaprezentował utwory  
o charakterze religijnym, 
które wraz z zespołem 
śpiewała cała sala. Pod-
kreślić naleŜy, Ŝe pod-
czas trzygodzinnych 
przesłuchań uczestni-
ków, na sali panowała 
prawdziwie rodzinna  
i radosna atmosfera, do 
czego w duŜym stopniu 
przyczynił się zespół 
„Chmurki” z Prandocina, 
który pod kierunkiem  
p. Teresy Orda aktywnie 
dopingował tańcem 
wszystkie występujące 
zespoły. 
   Na zakończenie Bur-
mistrz Adam Bodzioch  
i Dyrektor KOK Alek-
sander Zwolański wrę-
czyli zespołom dyplomy 
za uczestnictwo w elimi-
nacjach diecezjalnych.                    
                     [Dorota Pilarska]

Zespół „AMADEUS” – z parafii p.w.  
Św. Małgorzaty w Gorzkowie 
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   W spektaklu, według 
scenariusza i reŜyserii 
Marcina Kobierskiego, 
wystąpiło jedenastu 
kazimierskich liceali-
stów i troje studentów z 
działającego w KOK 
kółka teatralnego. 

   Widowisko odzwier-
ciedlało 14 stacji Męki 
Pańskiej, przedstawio-
nej we współczesnych 
realiach. Dominowało w 
nim przede wszystkim 
"SŁOWO", oparte na 
prawdziwych historiach  
i dramatach ludzkich. 
   Artyści ukazali nam, 
jakich ludzi i jakie pro-
blemy napotkałby na 
swej drodze Jezus 
Chrystus, gdyby Ŝył w 
czasach współczesnych 
np.: alkoholizm, narko-
manię, niepełnospraw-
ność, nieuleczalne cho-
roby, itp. 
   W rolę Chrystusa 
wcielił się Wojtek Cha-
binka, jego matki - Ola 
Kubiec, natomiast We-

ronikę kreowała Justyna 
Bernaś, zaś Szymona - 
Michał Chabinka. Spek-
takl został gorąco przy-
jęty przez liczną pu-
bliczność z Kazimierzy 
Wielkiej i okolic. 

   Na zakończenie wi-
dowiska Z-ca Burmi-
strza Jarosław Miszczyk 
w imieniu Burmistrza 
Miasta i Gminy Kazi-
mierza Wielka - Adama 
Bodziocha, Proboszcza 
 

parafii p.w. Miłosierdzia 
BoŜego w Kazimierzy 
Wielkiej -  księdza Ma-
riana Jakubowskiego, 
Dyrektora KOK - Alek-
sandra Zwolańskiego 
oraz publiczności, po-
dziękował reŜyserowi i 
aktorom spektaklu za 
doznania, jakich dostar-
czyli artyści w przed-
wielkanocnym okresie 
świątecznym, wręczając 
im symboliczną róŜę. W 
sposób szczególny 
podkreślił, Ŝe była to 
niezwykła lekcja Ŝycia o 
miłości, pokorze i prze-
baczeniu, niosąca prze-
słanie, Ŝe „moŜna 
znieść największe cier-
pienie jeśli naprawdę 
się kocha”. 
   Scenografię spektaklu 
przygotowała wraz z 
reŜyserem Iwona Gór-
ska, zaś realizacją 
światła i dźwięku zaj-
mowali się: Ireneusz 
Górski i Krzysztof No-
wak. [Dorota Pilarska] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

   W dniu 17 marca br. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny 
pt. "Palma Wielkanocna", zorganizowany przez KOK. Ideą konkursu 
było stworzenie moŜliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieŜy 
w dziedzinie sztuk plastycznych oraz zapoznanie się z tradycjami 
związanymi z Niedzielą Palmową.  Do konkursu zgłoszono 68 prac.  
   Jako materiały do wykonania palm uczestnicy konkursu wykorzystali: 
bibułę, kłosy zbóŜ, bazie, trawy, bukszpan, trzcinę oraz zasuszone kwiaty 
i makówki. Jury w składzie: Jarosław Miszczyk, Piotr Pietrasik i Krzysztof 
Kuchnecki przyznało 11 nagród i 5 wyróŜnień w 5-ciu kategoriach: 
 
 
 
 

� kategoria I  (szkoły podstawowe: klasy  I – III): I miejsce  - praca zbio-
rowa klasy I (SSP w Gorzkowie - op. Jolanta Krupa), II miejsce - praca 
zbiorowa klasy III (SSP w Gorzkowie - op. Aldona Rogala), III miejsce  - 
Marta Płaszewska kl. I (SSP w Łękawie - op. Marta Maj). 

   WyróŜnienie: praca zbiorowa klasy "0" (SSP w Wielgusie - op. H. Kubik) 
� kategoria II  (szkoły podstawowe: klasy IV – VI): I miejsce  - Patrycja 

Płaszewska kl. V (SSP w Łękawie - op. Dorota Kuliś), II miejsce - praca 
grupowa klas V-VI: Karina Śmieszek, Sylwia Woźniak, Karolina Kosznik,  
  

"Wyruszam w drogę. Kogo na niej spo-
tkam? Jaki jest współczesny Szymon, 
współczesna Weronika? Kogo dziś spotkam 
niosąc krzyŜ?" -to przesłanie misterium 
wielkanocnego "Męka Pańska", które od-
było się 20 marca 2005 r. w sali widowi-
skowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury. 
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Grzegorz Grzywna, Grzegorz Chałon, Paulina Krzysztofczyk, Sylwia Kabat (SSP w Krzczonowie - op. 
Małgorzata Woźniak), III miejsce  - Sabina Darmoń kl. IV b (SSP Nr 3 w Kazimierzy W. -op. RóŜa Ryczek).  

Wyró Ŝnienie : Grzegorz Kotyza kl. IV (SSP w Wielgusie - op. Agnieszka Maj), Agnieszka Augustyn kl. V 
(SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej - op. Teresa Szlęk). 
 
 
 

� kategoria III  (szkoły gimnazjalne): I miejsce  - Agnieszka Pęska kl. III (Kazimierski Ośrodek Kultury - op. 
Iwona Górska), II miejsce  - Sylwia Parada kl. III a (PGS w Wielgusie - op. Agnieszka Maj), III miejsce  - 
Magdalena Garbaś kl. II d (PGS w Kazimierzy Wielkiej - op. RóŜa Ryczek). 
Wyró Ŝnienie: praca grupowa klasy II b: śaneta Marzec, Sylwia Kołodziej, Monika Zapart (Publiczne 
Gimnazjum Samorządowe w Wielgusie - op. Agnieszka Maj).  
 
 
 

� kategoria IV  (szkoły średnie): I miejsce  - Alicja Pęska kl. I (KOK - op. Iwona Górska). 
 
 
 

� kategoria V  (placówki wychowania pozaszkolnego): I miejsce  - Lidia Gajda, Andrzej Kocot, Jerzy Wal-
czak, Barbara Cetera (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach op. K. Piechota). 
Wyró Ŝnienie: Warsztaty Terapii Zajęciowej -  Uczestnicy Pracowni Środowiskowej (op. K. Zachariasz).  

 
 
 

   Największymi palmami były: palma wykonana przez klasy V i VI z SSP w Krzczonowie, pod okiem Mał-
gorzaty Woźniak (1,90 m "w koronie") oraz palma Agnieszki Pęskiej wykonana w Kazimierskim Ośrodku 
Kultury pod kierunkiem Iwony Górskiej (1,55 m "w koronie"). [Dorota Pilarska] 

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   W eliminacjach gmin-
nych wzięło udział  
24 uczniów wyłonionych 
wcześniej na elimina-
cjach szkolnych w  
16 szkołach z terenu 
Miasta i Gminy Kazimie-
rza Wielka tj. z 10 szkół 
podstawowych, 2 gim-
nazjów samorządowych  
i 4 szkół średnich po-
nadgimnazjalnych.  
   Szkoły podstawowe 
reprezentowane były 
przez 1 zawodnika  
z kaŜdej szkoły. Gimna-
zjum w Kazimierzy 
Wielkiej reprezentowało 
4 zawodników, a gimna-
zjum w Wielgusie 2 za-
wodników. Szkoły po-
nadgimnazjalne repre-
zentowane były przez  
2 zawodników z kaŜdej 
szkoły. 
   Zwycięzcami w po-
szczególnych grupach 
wiekowych zostali:  
I grupa - uczniowie 

szkół podstawowych: 
BoŜek Przemysław 
(SSP w Wielgusie), Au-
gustyn Marcin (SSP w 
Zięblicach),  Gołdyn 
Justyna (SSP w Siera-
dzicach), Latos Paweł  
(SSP w Cudzynowi-
cach), II  grupa - 
uczniowie szkół gim-
nazjalnych: Niewia-
domski Tomasz, Ada-

musik Karolina, Cabala 
Kamil (PGS w Kazimie-
rzy Wielkiej), III grupa - 
uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych: 
Marzec Łukasz (ZSZ  
w Odonowie), Kucmin 
Łukasz, Ogórek Dominik 
(LO w Kazimierzy Wiel-
kiej), Baranowski Kamil 
(Zespół Szkół Rolni-

czych w Cudzynowi-
cach). 
   Do udziału na elimina-
cje powiatowe zakwalifi-
kowali się zwycięzcy 
poszczególnych grup 
wiekowych w osobach:  
I   grupa  - BoŜek Prze-
mysław (SSP w Wielgu-
sie), II  grupa - Niewia-
domski Tomasz (PGS  
w Kazimierzy Wielkiej), 
III grupa  - Marzec Łu-
kasz (ZSZ w Odono-
wie), Kucmin Łukasz, 
Ogórek Dominik, (LO  
w Kazimierzy Wielkiej). 
   zwyccęzcy w po-
szczególnych grupach 
wiekowych otrzymali 
dyplomy, a wszyscy 
uczestnicy eliminacji 
nagrody ksiąŜkowe 
ufundowane i wręczone 
przez pana Adama Bo-
dziocha – Burmistrza 
Miasta i Gminy w Kazi-
mierzy Wielkiej. 
         [Opracował Stanisław Dzięcioł] 

      Uczestnicy turnie ju, od lewej: Przemysław B oŜek,      
        Justyna Gołdyn i Marcin Augustyn. 

   Zwycięzcy w poszcze-
gólnych grupach wieko-
wych eliminacji gminnych 
otrzymali dyplomy, a 
wszyscy uczestnicy eli-
minacji nagrody ksiąŜko-
we ufundowane i wrę-
czone przez pana Adama 
Bodziocha – Burmistrza 
Miasta i Gminy w Kazi-
mierzy Wielkiej. 
                             [Stanisław Dzięcioł]    

 
 
 

   W dniu 31 marca 2005 roku w UMiG w Kazimierzy Wielkiej przeprowadzone zostały eliminacje  
gminne XXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej „MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom”.  
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   Chuligańskiego czynu z ustaleń Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej dokonało 3-ech  
nieletnich wychowanków Zespołu Placówek Opieki i Wychowania (dawny Dom Dziecka) w Kazimierzy 
Wielkiej. Sprawcy zostali skierowani do Sądu dla Nieletnich. [Henryk Chałuda] 
 

   
 
 

   W okresie Świąt 
Wielkanocnych, w go- 
dzinach nocnych z 28 
na 29 marca 2005 
roku zniszczone zo-
stało ogrodzenie Pu-
blicznego Przedszkola 
Samorządowego Nr 2 
przy ul. Partyzantów  
4 w Kazimierzy Wiel-
kiej.  

 
 
     
 

 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
   

Program uroczystości: 
            1 maja            

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
          
 
 
 

          3 maja 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

               8 maja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Szkolny Turniej Piłki NoŜnej krajów 
UE o puchar Burmistrza (KOS) 
Eliminacje III Turnieju o UE (KOK) 
Panel dyskusyjny „Polska w UE” (KOK) 
Piknik majowy w muszli koncertowej 
(występy, bufet) 

1200 – 1900 -            
 
 
 
 

        1400 - 
        1600 - 
1600 – 2400 - 

    900 - 
        930 - 
       
       1015 - 

      
       1130 - 
       
       1200 - 
 
1600 – 2300 -   

Zbiórka pod Urzędem MiG 
Przemarsz pod kościół p.w. 
PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego 
Msza święta, uroczyste poświę-
cenie sztandaru 
Przemarsz pod pomnik Tadeusza 
Kościuszki, złoŜenie kwiatów. 
Uroczysta akademia w Kazi-
mierskim Ośrodku Kultury 
Piknik majowy w muszli koncer-
towej 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Miasta i Gminy Kazimie-
rza Wielka na cykl imprez majowych  
w dniach 1–8 maja 2005 r. 

1500 – 1700 -  
 

   
 
 
 
 
 
 

1700 - 
 
1700 – 2300 -  
 

Finał III Turnieju Wiedzy o UE  
z programem artystycznym Szkol-
nych Klubów Europejskich (KOK) 
Degustacja dań unijnych przez 
zaproszonych gości (KOK) 
Piknik majowy w muszli koncerto-
wej (występy, bufet) [Wiesław Ładowski] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

emeryturę. Dnia 14 lutego br. podczas sesji Rady 
Miejskiej miało miejsce poŜegnanie Naczelnika  
z radnymi Rady Miejskiej i sołtysami. Wszyscy 
zebrani wznieśli toast symboliczną lampką szam-
pana, dziękując za długoletnią pracę. [Czesław Kowalski] 
śYCZYMY DUśO ZDROWIA PANIE OLKU !!! 

 
 
 
 
 
 
 

   Od dnia 18 marca 2005 r. mieszkańcy Miasta  
i Gminy w Kazimierzy Wielkiej mogą na bieŜąco 
zapoznawać się z pracą Urzędu, organizowanymi 
imprezami kulturalnymi i innymi wydarzeniami  
z Ŝycia naszej Gminy. Jest to moŜliwe dzięki, 
pierwszej w Polsce, tablicy elektronicznej, za-
mieszczonej nad wejściem UMiG. [Czesław Kowalski]           

       ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
 

   Naczelnik Wydziału 
Budownictwa, Gospo-
darki Komunalnej i 
Infrastruktury pan 
Aleksander Sender 
odchodzi na zasłuŜoną 
- 

 
 
 

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. 
 

ZłoŜył:  Jacek Wójcik,  e-mail: jacek@kazimierzawielka.pl , tel. 3521 – 937 w. 26, fax 3521 – 956  

 


