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 Uroczystość uświetniła obec-
ność 22 pocztów sztanda-
rowych ze szkół, Ochotniczych 
StraŜy PoŜarnych, kół łowiec-
kich, organizacji kombatanckich 
i społecznych. 
   Sztandar Miasta i Gminy, 
ufundowany z inicjatywy Burmi-
strza Adama Bodziocha przez 
kazimierską społeczność,  
z jednej strony zawiera herb 
Kazimierzy Wielkiej na granato-
wym tle z napisem "Miasto  
i Gmina Kazimierza Wielka. 
Rok 2005", z drugiej zaś - na 
barwach narodowych - Godło 
Polski i napis "Bóg, Honor, 
Ojczyzna". 
  Po Mszy Świętej, korowód 
pocztów sztandarowych, samo-
rządowców oraz mieszkańców, 
przemaszerował przy dźwię-
kach orkiestry dętej OSP Ziębli-
ce pod pomnik Tadeusza Ko-
ściuszki, gdzie liczne delegacje 
złoŜyły wiązanki kwiatów, m.in. 
od samorządu gminy, powiatu, 
sejmiku wojewódzkiego, policji, 
straŜy, a takŜe od dyrektora 
Centrum Ukraińsko-Polskiej 
Współpracy - Romana Ilkiwa i 
Olgi Selskiej.  
   W południe w sali widowi-
skowej KOK odbyła się uroczy-
sta akademia 3-majowa. Roz-
poczęła się ona wprowa-
dzeniem nowo poświęconego 
sztandaru Miasta i Gminy przez 
poczet w składzie: Czesław 

Kowalski - Sekretarz MiG oraz 
GraŜyna Wójtowicz i Monika 
Wędel – pracownice UMiG.  
   Po odegraniu hymnu pań-
stwowego przez zespół „Gorz-
kowianie”, gospodarz Gminy 
Burmistrz Adam Bodzioch 
powitał zaproszonych gości  
i społeczność kazimierską na 
tej szczególnej uroczystości.  
W dalszej części swego wy-
stąpienia podkreślił zbieŜność 
214 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja z 15-tą rocznicą 
istnienia samorządu teryto-
rialnego. „Pragnąc podnieść 
rangę Gminy, jej społeczności, 
doceniając pracowitość miesz-
kańców oraz głęboko zakorze-
nioną tradycję, został ufundo-
wany sztandar Miasta  
i Gminy Kazimierza Wielka. 
Niech ten sztandar będzie 

naszą dumą !” – zaapelował 
Burmistrz Adam Bodzioch.  
   W części oficjalnej głos za-
brali: Aleksander Zwolański - 
Dyrektor KOK, Jan Lis - Dy-
rektor Departamentu Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszał-
kowskiego w Kielcach, który 
odczytał Ŝyczenia i gratulacje 
od Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego Franciszka 
Wołodźki oraz Jan Nowak – 
Starosta Kazimierski.  
Zastępca Burmistrza Jarosław 
Miszczyk odczytał nadesłane 
listy gratulacyjne od posła na 
Sejm RP Przemysława Go-
siewskiego oraz Burmistrza 
Miasta i Gminy Pińczów – 
Łukasza Łaganowskiego. 
   W części artystycznej wystą-
pił Zespół "Gorzkowianie"  
z programem patriotycznym. 

Publiczność gorąco przyjęła 
występ zespołu, który w go-
dzinnym koncercie zaprezen-
tował m.in. poloneza "PoŜe-
gnanie Ojczyzny" M. Ogiń-
skiego, krakowiaka oraz pieśni 
patriotyczne. [Dorota Pilarska] 
 
 

Lista sponsorów sztandaru: 
(według kolejności wpłat) 

 

- Coulibally Nouhoum 
- Przybyszewski Stanisław 
- Kulpa Edward 
- Miszczyk Jarosław 
- Bodzioch Adam 
- Komenda  Powiatowa Policji  

w Kazimierzy Wielkiej 
- Kowalski Marian  
- Kałuża Janusz 
- Nowak Jan (starosta) 
- Małek Lucjan 
- Gącik Mariusz 
- Kowalski Czesław 
- Kurandy Ryszard 
- Kilian Henryk 
- Piwudzki Wacław 
- Mucha Leokadia 
- Piś Zbigniew 
- Wątek Janusz 
- Kowalski Jerzy 
- Krzemiński Stefan 
- Kuc Stanisław 
- Magnes Krzysztof 
- Minor Krzysztof 
- Ziętek Krzysztof 
- Nowak Jan (radny) 
- Bator Tadeusz 
- Możdżeń Janusz 
- Parafia Cudzynowice 
- Kałuża Helena 
- Marzec Stefan  
- Trzaska Waldemar 
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Uroczystego po święcenia Sztandaru  Miasta i Gminy 
dokonał ks. proboszcz Marian Jakubowski 

    
 
 

   Niezwykle bogat ą opraw ę miały obchody 214 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Rozpocz ęły si ę one uroczyst ą Mszą Świętą  
w intencji Ojczyzny w ko ściele pw. Podwy ższenia Krzy ża Świętego, na 
której po święcono Sztandar Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Msz ę 
Świętą koncelebrowało pi ęciu ksi ęży: główny celebrans ksi ądz pro-
boszcz Marian Jakubowski, który dokonał po święcenia sztandaru, 
ksi ądz dziekan Jerzy Kantyka, wicedziekan - ksi ądz Janusz Mularz 
oraz ksi ądz prałat Andrzej Biernacki i ksi ądz kan. Jan Dudek. Homili ę 
wygłosił ksi ądz dr Paweł Kurek. 

       
 
 
 

  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY  
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   W południe odbyła się 
uroczysta sesja rady miej-
skiej, podczas której radni 
jednomyślnie podjęli 
uchwałę o przemianowaniu 
ulicy Spółdzielczej na ulicę 
im. Jana Pawła II. 
   Ważnym wydarzeniem 
podczas sesji było podpi-
sanie przez Burmistrzów: 
Adama Bodziocha i Nor-
berta Sygudę porozumienia 
o współpracy, będącego 
zwieńczeniem 10. letnich 
kontaktów z Altenstadt. 
Obaj burmistrzowie wysoko 
ocenili dotychczasową 
wymianę kulturalną między 
zaprzyjaźnionymi miastami, 

dokonującą się na bazie 
szkół i jednomyślnie pod-
kreślili konieczność rozsze-
rzenia współpracy na sferę 
gospodarczą. 
   Nawiązując do historii 
obu narodów Burmistrz 
Norbert Syguda powiedział, 
że chociaż nie należy do 
generacji obciążonej histo-
rią II wojny światowej, to 
jest świadomy tego, co jego 
kraj zgotował polskiemu 
narodowi. Odwołał się jed-
nak do słów byłego prezy-
denta RP Lecha Wałęsy: 
„Powinno się czuć historię, 
przejmować odpowie-
dzialność, a przede wszyst-

kim 
patrzeć 
w przy-
szłość 
pozy-
tywnie”.  
Bur-
mistrz Adam Bodzioch 
wyraził zadowolenie, że 
pobyt delegacji niemieckiej 
w Kazimierzy Wielkiej przy-
padł w Dniu Samorządu 
Terytorialnego, a także w 
Roku Polsko-Niemieckim. 
Wyraził życzenie, aby pod-
pisane porozumienie dało 
nowy impuls do współ-
pracy. 
 W sesji uczestniczyli Sta-
rostowie: Jan Nowak i Ta-
deusz Bator oraz Sekretarz 
powiatu Marek Krupa. 
Burmistrz Adam Bodzioch 
przekazał na ręce Burmi-
strza Sygudy album o za-
bytkach Krakowa, który 
goście z zachwytem zwie-
dzali dzień wcześniej; za-
prezentował także obraz 
przedstawiający zabytki i 
obiekty miasta Altenstadt,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

jaki otrzymał od burmistrza 
Norberta Sygudy. 
   Wykonane przez dzieci  
z Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej upominki wręczył 
gościom radny Rady Miej-
skiej Stanisław Kuc. 
  Z okazji XV-lecia Samo-
rządu Terytorialnego list 
gratulacyjny przysłał poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Przemysław Go-
siewski, którego treść od-
czytał Z-ca Burmistrza 
Jarosław Miszczyk. 
Po południu w sali widowi-
skowej KOK uczniowie 
kazimierskiego gimnazjum, 
przygotowani przez panie: 
Monikę Anielską i Dorotę 
Wojas, zaprezentowali 
inscenizację pt. „Droga do 
Samorządu”.  
                      [Dorota Pilarska]  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   W tym roku wyjątkowo 
wcześnie rozpoczęto bu-
dowę i modernizację dróg 
gminnych. W pierwszym 
etapie wykonywane są 
drogi w miejscowościach: 
Dalechowice – Bobin, 
Wojsławice, Plechów, 
Kazimierza Mała – Ga-
bułtów, Kamie ńczyce, 
Marcinkowice, Słonowice.           
   W drugim półroczu (roz-

strzygnięcie przetargu 20 
czerwca) będą wykony-
wane drogi w miejscowo-
ściach: Donosy,  Chrusz-
czyna Wielka, Gunów 
Wilków, Gabułtów, Cu-
dzynowice, Donatkowice, 
Odonów i Skorczów   
oraz drogi powiatowe par-
tycypowane w większym 
udziale przez Gminę  
w miejscowościach Pa-

śmiechy i Dalechowice . 
   Rozstrzygnięty został 
przetarg na budowę kanali-
zacji sanitarnej i sieci wo-
dociągowej w ul. Krakow-
skiej i Stolarskiej  w Kazi-
mierzy Wielkiej . Wykona-
nie w II półroczu br. 
   Do rozstrzygnięcia zo-
stały m. in. przetargi na: 
remont chodnika przy  
ul. Broniewskiego , prze-

budowę i odwodnienie  
ul. Kolejowej  oraz na bu-
dowę parkingu z podjaz-
dem przy ul. Kolejowej. 
   W miesiącu czerwcu roz-
pocznie się kluczowa inwe-
stycja tego roku tj. remont 
ul. Okr ęŜnej (oświetlenie 
oraz połoŜenie kostki bru-
kowej). Termin wykonania 
upływa z końcem sierpnia 
br. [BOA] 

    
 
 

   Międzynarodowy charakter miały obchody XV rocznicy 
funkcjonowania samorz ądu terytorialnego w Kazimierzy 
Wielkiej dnia 29 maja br. W obchodach uczestniczyła  bowiem 
sześcioosobowa delegacja zaprzyja źnionego niemieckiego 
miasta Altenstadt (poło żonego w Hesji, 35 km od Frankfurtu 
n/Menem) z Burmistrzem Norbertem Sygud ą na czele. Uro-
czysto ści rozpocz ęła Msza Św. w ko ściele p.w. Podwy ższe-
nia Krzy ża Świętego, w której obok przedstawicieli władz 
miejskich udział wzi ęli go ście z Niemiec.  

Ważnym wydarzeniem podczas sesji było podpisanie przez  Burmistrzów: 
Adama Bodziocha i Norberta Sygud ę porozumienia o współpracy. 

Od lewej: Jarosław Miszczyk – Z-ca Burmistrza, 
Norbert Syguda – Burmistrz Altenstadt oraz 
Carsten Krätschmer -  sekretarz gminy Altenstadt 
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   W kwietniu br. delegacja samo-
rządu kazimierskiego na czele z 
Burmistrzem Adamem Bodziochem 
przebywała na Ukrainie. Kazimier-
scy samorządowcy odwiedzili mię-
dzy innymi: Buczacz, ZbaraŜ, Trę-
bowolę, Kamieniec Podolski. 
Szczególnie owocny był pobyt w 
Buczaczu. Burmistrz Buczacza 
Oвepko Омелян Степанович i 
Kazimierzy Wielkiej zadeklarowali 
wolę współpracy gmin. W sierpniu 
br. władze Buczacza złoŜą wizytę w 
Kazimierzy Wielkiej, w trakcie której 
zostanie podpisana wstępna umo-
wa o współpracy. Podpisanie umo-

wy nastąpi symbolicznie 
w parku miejskim w Kazi-
mierzy Wielkiej pod naj-
starszym dębem, a za 
kilka tygodni w Buczaczu 
pod 400 - letnią lipą, nie-
daleko źródełka, przy 
którym odpoczywał król 
Jan III Sobieski. Na Ukra-
inie, a szczególnie w Bu-
czaczu spotkaliśmy się z 

niezwykłą gościnnością, otwarto-
ścią i chęcią współpracy. „Nie mia-
łem wyobraŜenia jaki ogrom pol-
skich śladów jest w Buczaczu, Zba-
raŜu....” - komentował Burmistrz 
Bodzioch.   
  Kontaktom Samorządów patronuje 
Polsko-Ukraińskie Centrum Współ-
pracy, którym kieruje Roman Ilkiw i 
Olga Selska. W ślad za kwietniową 
wizytą, w czerwcu br. wyjeŜdŜa na 
Ukrainę Parafialny Zespół Pieśni  
i Tańca „Gorzkowianie” pod batutą 
księdza Andrzeja Biernackiego. 
Trasa koncertowa zespołu „Gorz-
kowianie” w dniach 24.06. – 02.07. 

po Ukrainie będzie wyjątkowa  
i pracowita. „Ambasadorzy” kazi-
mierskiej ziemi dadzą koncert  
w Mostyskach, Buczaczu (tu teŜ 
spotkają się z władzami i miesz-
kańcami partnerskiego miasta), 
Kołomyi, Kamieńcu Podolskim, 
Czortkiw, śowkwa, Iwano – Fran-
kiwsk, Jaworowie, ZbaraŜu i Lwo-
wie. Szczególny koncert odbędzie 
się we Lwowie z udziałem władz, 
ukraińskiej telewizji i generalnego 
konsula, Radcy Ministra Wiesława 
Osuchowskiego. 
   Zespół „Gorzkowianie” i przedsta-
wiciel Burmistrza Kazimierzy Wiel-
kiej będą przemierzać Ukrainę pod 
hasłem:  
 
 

 
 

 
 

„Aby śmy byli jedno – podajmy 
sobie r ęce, 

Abyśmy byli razem i jedno  
mieli serce”. 

„Щоб ми були за одно – под-
аймо собі руки 

Щоб ми були разом і едине 
мали серце” 

 

 

   W dniach 27 – 29 maja 
br. w Kazimierzy Wielkiej 
przebywała delegacja nie-
mieckiego miasta Alten-
stadt, na czele z burmi-
strzem Norbertem Sygudą 
i jego małŜonką Petrą. 
Wśród gości zza zachod-
niej granicy był sekretarz 
gminy Carsten Kräts- 
chmer oraz samorządow-
cy Horst Wırner, Hans – 
Joachim Főßlein i Werner 
Zientz. 
 O godzinie 1700 delegację 
na ratuszu powitali przed-
stawiciele władz miasta: 
burmistrz Adam Bodzioch 

z zastępcą Jarosławem 
Miszczykiem, przewodni-
czący Rady Miejskiej Lu-
cjan Małek, oraz pracow-
nicy Urzędu Miasta  
i Gminy – sekretarz Cze-
sław Kowalski, skarbnik 
Zbigniew Piś, pełnomoc-
nik Wiesław Ładowski; 
dyrektor Kazimierskiego 
Ośrodka Kultury Aleksan-
der Zwolański; przedsię-
biorców reprezentował 
prezes Tadeusz Piotrow-
ski. Wśród obecnych był 
takŜe dyrektor L.O.  
w Kazimierzy Wielkiej,  
z którym od 10 lat współ-

pracuje partnerska szkoła 
z Altenstadt. W roli tłuma-
cza wystąpił Roman Litwi-
niuk – współtwórca wy-
miany młodzieŜy polskiej  
i niemieckiej zaprzyjaźnio-
nych miast. Po oficjalnych 

rozmowach gospodarze 
zgotowali gościom pierw-
szą niespodziankę w po-
staci zwiedzania drewnia-
nego kościoła w Cudzy-
nowicach, którego naj-
cenniejsze zabytki osobi-

[BOA] 

Burmistrz Adam Bodzioch i Dyrektor KOK skł a-
dają kwiaty na grobie Marii Konopnickiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli zaprzyjaźnionych miast. 
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ście zademonstrował 
ksiądz kanonik Janusz 
Mularz. Następnie dele-
gacja udała się na kolację 
i nocleg do pobliskiego 
„Zajazdu Wiśniewski” koło 
Opatowca. Niezwykle 
intensywny przebieg miał 
drugi dzień pobytu. Dele-
gacja odwiedziła L.O.  
w Kazimierzy Wielkiej, 
gdzie zaprezentował się 
Szkolny Klub Europejski, 
prowadzony przez opie-
kunów Barbarę i Romana 
Litwiniuków. Następnie 
goście zostali oprowa-
dzeni przez pana Roberta 
Najmana po jego prze-
kształconym zakładzie 

pracy w Kazimierzy Wiel-
kiej. Objazd ulicami mia-
sta wokół kościoła p.w. 
Miłosierdzia BoŜego, oraz 
SSP Nr 3 im. Jana Pawła 
II, Publicznego Gimna-
zjum Samorządowego, 
Rejonowej Przychodni 
Zdrowia, zakończył się  
w Hali Sportowej. Po po-
łudniu goście udali się do 
Krakowa, gdzie zwiedzili 
Wawel z Katedrą oraz 
Stare Miasto z Kościołem 
Mariackim i Sukiennicami. 
Byli zauroczeni Krakowem 
i zachwyceni pobytem  
w tym mieście. Wieczo-
rem przy uroczystej kolacji 
współorganizowanej przez 

przedsiębiorców gminy, 
wymieniono pamiątkowe 
prezenty, a takŜe do-
świadczenia z działalności 
samorządowej oraz 
uzgodniono formę przy-
szłego porozumienia o 
współpracy. 
   W niedzielę goście 
uczestniczyli we mszy św. 
w kościele p.w. PodwyŜ-
szenia KrzyŜa Świętego  
w Kazimierzy Wielkiej  
w intencji XV rocznicy po-
wstania samorządu tery-
torialnego. Mszę świętą 
koncelebrował ks. Prze-
mysław Kantyka, a homi-
lię wygłosił ks. Grzegorz 
Olejarczyk.  

   Bardzo serdecznie dele-
gację z Altenstadt przyjęto 
na uroczystej sesji, pod-
czas której zostało podpi-
sane przez burmistrzów 
pana Adama Bodziocha  
i pana Norberta Sygudę 
porozumienie o współ-
pracy.  
  Delegacja nie kryła wzru-
szenia z powodu wielkiej 
gościnności, jaką zgoto-
wali im mieszkańcy na-
szego miasta. Burmistrz 
podtrzymał zadeklaro-
waną wolę współpracy  
i zaprosił do odwiedzenia 
Altenstadt. 
                 [Jarosław Miszczyk]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Głównym punktem imprezy  
był konkurs pod nazw ą  
"Przyjaciele dzieci" do  

którego zgłoszono 49 psów.  

 W dniu 5 czerwca 2005 
roku na stadionie MLKS 
"Sparta" w Kazimierzy 
Wielkiej odbył się festyn 
z okazji Dnia Dziecka. 
Głównym punktem im-
prezy, zorganizowanej 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy oraz Kazimier-
ski Ośrodek Kultury, był 
konkurs pod nazwą 
"Przyjaciele dzieci", do 
którego zgłoszono 49 
psów. Jury przyznało 
nagrody dla: 
☻najstarszego, 11-let-
niego czworonoga o 
imieniu DAKI, Kamili 
Plewy z Kazimierzy 
Wielkiej, 
☻najmniejszego psiaka 
imieniem LALA, Angeliki 
i Pauli Buras z Kazimie-
rzy Wielkiej, 
☻największego psa - 
NERO, Eweliny Perek  
z Kazimierzy Wielkiej, 

   ☻najśmieszniejszego - 
FILIPA, Natalii Zmarlak  
z Kazimierzy Wielkiej, 

☻najsympatyczniejszych: 
- PUSI, Karoliny Góreckiej   
  z Kazimierzy Wielkiej, 
- SONI ,  A l ic j i  Pęsk iej   
  z Donos, 
- DIANY ,  Radka Pi lar -  
  skiego z Odonowa, 
- NAJKI, Zuzi i Mikołaja 
   Maciągów z Kazimierzy 
   Wielkiej. 
   Wszystkie psy otrzymały 
na ręce swych właścicieli 
pamiątkowe dyplomy i 
nagrody rzeczowe, które 
wręczył Burmistrz Adam 
Bodzioch oraz Dyrektor 
KOK Aleksander Zwolański. 
 Po konkursie, który odby-
wał się w strugach ulew-
nego deszczu, niebo roz-
pogodziło się i na estradę 
w bajecznej scenografii 
wkroczyły szkolne zespoły 
artystyczne z tańcami i 
śpiewem.   
Wielki aplauz publiczności 
wywołali najmłodsi - milu-
sińscy z Przedszkola Nr 2  
w Kazimierzy Wielkiej, 
pięknie przygotowani 

przez swoją wychowaw-
czynię, panią Beatę Per-
cik. Ze sceny popłynęły 
Ŝyczenia dla Mam i Tatu-
siów. Tańce, wiersze oraz 
piosenki w ich wykonaniu 
nagrodzone zostały rzęsi-
stymi brawami. 
   W następnej kolejności 
publiczność podziwiała 
bogaty program arty-
styczny w wykonaniu 
uczniów SSP z Kamień-
czyc, zrealizowany pod 
kierunkiem pani Małgo-
rzaty Cabala. Ich występ 
rozpoczęła wiązanka tań-
ców góralskich z ciupa-
gami, w oryginalnych 
strojach z Podhala. Cie-
kawym elementem pre-
zentacji był smok wawel-
ski, który "straszył" ze-
brane wokół sceny dzieci, 
wywołując zachwyt i salwy 
śmiechu wśród najmłod-
szych widzów. 
   Kolejny blok artystyczny 
to popisy najmłodszych 
uczniów z kazimierskiej 
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"jedynki", przygotowanych 
przez panie: Dorotę Sydo-
ryk, Beatę Kuchnecką  
i Marię Głogowiecką. 
Dzieci zachwyciły publicz-
ność Ŝwawymi piosen-
kami oraz recytacją zna-
nych bajek w barwnych 
przebraniach, odpowied-
nich do treści.  
 Występy szkół podstawo-
wych zakończyła formacja 
taneczna z SSP Zięblice, 
która brawurowo wyko-
nała ognistą sambę. Jed-
nak prawdziwym przebo-
jem okazał się „taniec z 
miotłami". Występ Ziębli-
czan, przygotowanych 
przez panie: Alicję Gola, 
Jolantę Sochacką i Edytę 
Mikina, zakończyły star-

sze dziewczęta w spód-
niczkach "w szkocką kra-
tę" tańcem disco. 
   Zupełnie odmienny cha-
rakter miał program arty-
styczny, przygotowany 
przez uczniów gimnazjum 
z Wielgusa, pod kierun-
kiem pań: ElŜbiety Wojta-
sik i Bernadety Wiśniew-
skiej. Gimnazjaliści zapre-
zentowali interesujący 
program kabaretowy o 
tematyce związanej ze 
świętem dzieci oraz pio-
senki. 
   Na estradzie kazimier-
skiego stadionu zaśpie-
wała utalentowana 
uczestniczka muzycznych 
zajęć prowadzonych w 
KOK - Sabina Zmarlak. 

Wystąpiła takŜe grupa 
wokalno - instrumentalna 
"Wbrew Pozorom". 
   Równolegle na bocznym 
boisku, najmłodsi mogli 
spróbować swych sił w 
konkursach sportowych  
przygotowanych i prowa-
dzonych przez Dyrektora 
KOK.  
   Przez cały czas trwania 
imprezy czynne były:  
karuzela,  zjeŜdŜalnia 
oraz stoiska z napojami, 
lodami, grillem i za-
bawkami. 
Festyn zakończyła ogólna 
zabawa przy muzyce ze-
społu "Sweet Music". [D.P] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   W dniu 12 czerwca 
2005 roku Ochotnicza 
StraŜ PoŜarna RP w Ga-
bułtowie, gm. Kazimierza 
Wielka, obchodziła Jubile-
usz 60-lecia. 
   Z prowadzonej kroniki 
wynika, Ŝe OSP w Ga-
bułtowie zawiązana zo-
stała w dniu 10 kwietnia 
1944 roku. 
   Jubileuszowe obchody z 
pocztami sztandarowymi 
jednostek OSP z terenu 
gminy Kazimierza Wielka  

i z OSP z sąsiednich 
gmin, wraz z licznie przy-
byłymi zaproszonymi go-
śćmi oraz mieszkańcami 
Gabułtowa i okolicznych 
miejscowości odbyły się 
na placu przed budynkiem 
remizy OSP. 
   Uroczystości rozpoczęły 
się o godz. 15:30 polową 
Mszą Św., którą koncele-
brował proboszcz parafii 
Kazimierza Wielka p.w. 
Miłosierdzia BoŜego, ka-
pelan powiatowy straŜa-

ków ks. Marian Jakubow-
ski w asyście ks. kan. 
Andrzeja Biernackiego 
proboszcza parafii Gorz-
ków i ks. Stefana Radzi-
szewskiego z KUL w Lu-
blinie, pochodzącego ro-
dem z Gabułtowa. 
   Oprawę muzyczną sta-
nowiła kapela parafialna 
"Gorzkowianie" z Gorz-
kowa pod batutą ks. kan. 
Andrzeja Biernackiego.  
   W części artystycznej 
wystąpił zespół taneczny 
ze Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum ze Skalbmie-
rza oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej z Zięblic. 
   Na zakończenie uroczy-
stości Jednostka Ratow-
niczo – Gaśnicza Ko-
mendy Powiatowej PSP  
w Kazimierzy Wielkiej za-

prezentowała na wraku 
samochodu osobowego 
pokaz ratownictwa dro-
gowego z elementami 
ratownictwa medycznego  
z wyciągnięciem uwięzio-
nego w nim poszkodowa-
nego. 
   Podczas uroczystości 
został udekorowany 
sztandar, nadanym przez 
Prezydium Zarządu 
Głównego OSP RP srebr-
nym medalem "Za Zasługi 
dla PoŜarnictwa", przy-
znanym OSP RP w Ga-
bułtowie. 
   Jubileusz był ponadto 
okazją do uhonorowania 
wielu druhów medalami 
korporacyjnymi i odzna-
kami straŜackimi. 
 
 
 
 
 
 

[Stanisław Dzięcioł]

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Równolegle na bocznym boisku, najmłodsi mogli spró-
bować swych sił w konkursach sportowych.  

Dekoracja sztandaru  nadanym przez Prezydium Zarz ądu 
Głównego OSP RP srebrnym medalem "Za Zasługi dla 

PoŜarnictwa" przyznanym OSP RP w Gabułtowie. 
 

Przyznane medale i odznaki członkom OSP w Gabułtowie: 
 
 
 

1. dh Augustyn Stanisław  – Złoty Znak Związku, 
2. dh Janczyk Marian  – Medal honorowy im. Bolesława Chomicza, 
3. dh Oracz Bronisław  – Medal honorowy im. Bolesława Chomicza, 
4. dh Purchla Zdzisław  – Złoty medal „Za Zasługi dla PoŜarnictwa.” 
 
 
 

   Ponadto 4-ech druhów zostało odznaczonych srebrnym  
medalem „Za Zasługi dla PoŜarnictwa”, 10-ciu brązowym 
medalem „Za Zasługi dla PoŜarnictwa”, 15-stu odznaką 
„StraŜak Wzorowy” oraz 13-stu Odznaką „MłodzieŜowa 
DruŜyna PoŜarnictwa”.  
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Zwyci ęzcy eliminacji III Turnieju Wiedzy o Unii 
Europejskiej w kategorii szkół podstawowych 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Krótką historię turnieju 
przedstawił Wiesław Ła-
dowski - Pełnomocnik ds. 
rozwoju gospodarczego, 
promocji i integracji euro-
pejskiej.  
   W eliminacjach III Turnieju 
Wiedzy o Unii Europejskiej 
wzięło udział 12 trzyosobo-
wych zespołów: dziewięć ze 
szkół podstawowych: Nr 1  
i Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, 
Wielgusie, Cudzynowicach, 
Kamieńczycach, Sieradzi-
cach, Zięblicach, Gorzkowie 
i Krzczonowie, dwie drużyny 
z gimnazjów w Kazimierzy 
Wielkiej i Wielgusie, a także 
zespół Liceum Ogólno-
kształcącego w Kazimierzy 
Wielkiej. 
   Jury w składzie: Wiesław 
Ładowski - przewodniczący 
oraz Roma Adamczyk  
i Kazimierz Maj, zakwalifiko-
wało do finału następujące 

zespoły: w kat. szkół pod-
stawowych -  SSP Nr 1  
i SSP Nr 3 w Kazimierzy 
Wielkiej, SSP w Sieradzi-
cach i SSP w Krzczonowie, 
w kat. szkół gimnazjalnych  
i średnich - PGS w Wielgusie 
i LO w Kazimierzy Wielkiej. 
Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali z rąk jurorów dyplomy 
oraz drobne upominki ufun-
dowane przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Kazimierza 
Wielka. 
   W godzinach popołudnio-
wych w kawiarence KOK 
odbył się panel dyskusyjny 
pod hasłem "Polska w Unii 
Europejskiej". W dyskusji 
zabierali głos przedstawi-
ciele władz samorządowych, 
dyrektorzy szkół i młodzież. 
Burmistrz Adam Bodzioch 
przedstawił korzyści wyni-
kające z przynależności do 
UE z punktu widzenia samo-

rządu kazimierskiego, m.in. 
uzyskanie środków unijnych 
na budowę pływalni, kanali-
zacji, modernizację dróg itp. 
Przypomniał, że samorząd 
kazimierski od dawna utrzy-
muje kontakty z krajami UE, 
jak choćby z Altenstadt w 
Niemczech, czy przed kilko-
ma laty z Pitivier we Francji. 
Obecnie tworzone są pod-
waliny pod przyszłą współ-
pracę z miastem Buczacz i 
Zbaraż na Ukrainie, która 
aspiruje do Unii Europejskiej. 
"Będąc w Unii Europejskiej 
spoglądajmy również na 
Wschód" - zakończył Bur-
mistrz. 
   Od godz. 17.00 w muszli 
parkowej kazimierzanie 
bawili się na festynie majo-
wym.  
   Równocześnie miłośnicy 
sportu mogli obejrzeć  
w hali Kazimierskiego 

Ośrodka Sportowego  
I Unijny Turniej Piłki Nożnej 
szkół podstawowych o 
Puchar Burmistrza Miasta  
i Gminy Kazimierza Wielka. 
Wzięło w nim udział osiem 
drużyn: 3 drużyny z SSP  
Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej 
(Anglia, Niemcy, Hiszpa-
nia), 2 drużyny z SSP Nr 1 
w Kazimierzy Wielkiej 
(Francja i Grecja) oraz  
po jednej drużynie z SSP  
w Zięblicach (Portugalia), 
SSP w Wielgusie (Polska), 
SSP w Gorzkowie (Belgia). 
W wyniku rozgrywek na  
I miejscu uplasowała się 
pierwsza drużyna z SSP  
Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej 
(Anglia), na II miejscu 
pierwsza drużyna z SSP  
Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej 
(Francja), zaś na III dru-
żyna z SSP w Zięblicach 
(Portugalia). [Dorota Pilarska] 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dnia 1 maja 2005 r. setki kazimierzan wzi ęło udział w licznych imprezach  
z okazji pierwszej rocznicy przyst ąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
zorganizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy ora z Kazimierski 
Ośrodek Kultury. O godz. 14 00, w sali widowiskowej KOK odbyły si ę eli-
minacje do III Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej,  które rozpocz ęły si ę 
hymnem Unii Europejskiej w wykonaniu zespołu "Wbrew  Pozorom" z 
parafii pw. Podwy Ŝszenia Krzy Ŝa Świętego. Dyrektor KOK Aleksander 
Zwolański powitał kilkudziesi ęciu uczestników eliminacji, ich opiekunów 
oraz władze samorz ądowe w osobach: Burmistrza - Adama Bodziocha, 
Wiceburmistrza - Jarosława Miszczyka, a tak Ŝe zgromadzon ą publicz-
ność. Uroczystego otwarcia eliminacji dokonał Burmistrz  Adam Bo-
dzioch, który Ŝyczył uczestnikom jak najlepszych osi ągnięć.  

 

    
  
 

 
 
 
 

   W ramach obchodów Dnia Europy  8 maja 2005 r. kazim ierzanie mogli 
obejrze ć w sali widowiskowej Kazimierskiego O środka Kultury urozma-
icony, ponad dwugodzinny program. Głównym punktem b ył finał III Turnie-
ju Wiedzy o Unii Europejskiej, do którego eliminacj e odbyły si ę 1 maja br. 
Wtedy to, z dwunastu szkolnych drużyn do finału zakwalifikowały się 
cztery zespoły w kategorii szkół podstawowych oraz dwie ekipy młodzie-
ży w kategorii gimnazjów i szkół średnich.  
   Poziom wiedzy uczestników turnieju był bardzo wysoki i wyrównany.  
W kategorii szkół podstawowych bezkonkurencyjne okazały się dziew-
częta z SSP Nr 3, za nimi uplasowała się drużyna z SSP Nr 1 oraz  
SSP Krzczonów. W rywalizacji starszej młodzieży zwyciężyła drużyna  
z LO w Kazimierzy Wielkiej.  
   Cenne nagrody w postaci atlasów i albumów związanych tematycznie 
z UE, ufundowane ze środków Komitetu Integracji Europejskiej przy 
Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, wszystkim uczestnikom finału wrę-
czył Wiesław Ładowski w asyście pozostałych jurorów – pań: Romy 
Adamczyk i Iwony Górskiej.  
   W części artystycznej SSP Nr 3 przedstawiła uwspółcześnioną  
wersję „Króla Maciusia I” w reżyserii Moniki Olejarskiej i Róży Ryczek. 
Zabawny skecz o UE zaprezentowali: Sabina Zmarlak i Piotr Kozioł  
z KOK. Z dużym aplauzem spotkał się pokaz „mody unijnej z przymruże-
niem oka” zaprezentowany przez uczniów SSP Nr 1 oraz PGS  
z Kazimierzy Wielkiej.  [Dorota Pilarska] 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

   Dnia 4 czerwca br. Koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej  
zorganizowali Towarzyskie Zawody  
Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.  
   W zawodach wzięło udział 20 uczestni-
ków – dziewcząt i chłopców. W grupie 
dziewcząt 3 pierwsze miejsca zajęły:  
I miejsce Ewelina Taw , II miejsce Magda 
Kucybała i III miejsce Eliza Nowacka , 
zaś w grupie chłopców: I miejsce Woj-
ciech Chudera, II miejsce Kamil M ącz-
nik, III miejsce Paweł Mamroł . 
   Każdy z uczestników Turnieju otrzymał 
słodycze ufundowane przez Polski Związek 
Wędkarski w Kazimierzy Wielkiej. Statuetki 
i puchary dla zwycięzców oraz okoliczno-
ściowe medale dla wszystkich uczestników 
ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Adam 
Bodzioch.[ Jacek Wójcik]   
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   W ostatnim czasie kilku mieszkańców gminy pytało:  
Czy mo Ŝna jeszcze wymieni ć „stare złotówki”?  
   Informujemy, Ŝe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  
o denominacji złotego, „stare złotówki” przestały spełniać funkcję środka 
płatniczego poczynając od dnia 1 stycznia 1997 roku, jednakŜe „stare 
złotówki” podlegają wymianie bez Ŝadnych ograniczeń w terminie do  
31 grudnia 2010 r.  
   Wymiany moŜna dokonywać np. w Okręgowych Oddziałach Narodo-
wego Banku Polskiego w Kielcach i Krakowie.[Czesław Kowalski] 

 
 
 
 
 
 
 

   W dniu 26 czerwca 2005 r. o godzinie 15 00 na stadionie  
MLKS „Sparta” w Kazimierzy Wielkiej przeprowadzone zostaną  
miejsko – gminne zawody sportowo – po Ŝarnicze  jednostek Ochotni-
czych StraŜy PoŜarnych, Kobiecych DruŜyn PoŜarniczych  
i MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych.[Stanisław Dzięcioł] 

mi Dalechowice – Bobin. Z inicjatywy 
Burmistrza Adama Bodziocha inwe-
stycja ta, po wielu latach, doczekała 
się realizacji. Przedsięwzięcie zosta-
ło sfinansowane przez Gminy Kazi-
mierza Wielka i Proszowice.  
   W uroczystym przecięciu wstęgi 
wzięli udział z ramienia UMiG Kazi-
mierza Wielka: Burmistrz Adam 
Bodzioch i Zastępca Jarosław Misz-
czyk, a UMiG Proszowice - Zastępca 
Burmistrza Jerzy Pławecki. [C.K.]  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Wstęga przeci ęta – droga otwarta ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 
 
 
 
 

   Zarząd ogniska TKKF „Return” w Kazi-
mierzy Wielkiej informuje o moŜliwości 
korzystania z kortów tenisowych (w parku). 
Korty dostępne są dla wszystkich chętnych 
po uzgodnieniu z Zarządem Ogniska.  
Opłaty za korzystanie z kortów: 
- dzieci i młodzieŜ szkolna od poniedziałku 

do piątku w godz. 800 – 1500 korzystają  
z kortów nieodpłatnie w zorganizowanych 
grupach pod opieką nauczyciela, 

- dla członków Ogniska opłata całoroczna 
– abonament wynosi: dorośli 120 zł, mło-
dzieŜ 40 zł, 

- dla niezrzeszonych odpłatność za 1 godz. 
korzystania z kortów wynosi 10 zł. 

  Szczegółowy regulamin korzystania  
z kortów tenisowych znajduje się na tabli-
cach informacyjnych w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Kazimierzy Wielkiej oraz w obrę-
bie kortu. [C.B.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   W związku z interpelacją radnego pana 
Ryszarda Kurandego na sesji Rady Miej-
skiej w dniu 21 kwietnia br. informujemy, Ŝe 
w Biuletynie Nr 6 z grudnia 2004 r.,  
w artykule p.t. „Półmetek kadencji w piguł-
ce” podaliśmy błędnie: wykonanie kanaliza-
cji 23,4 km, a winno być 4 834 m.  
Jeśli ta pomyłka naruszyła dobra material-
ne pana radnego serdecznie przeprasza-
my. [Czesław Kowalski] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Do obu Urz ędów jest osobne wej ście, 
ale pomi ędzy nimi jest dodatkowe przej-
ście i to dzi ęki niemu jest tak  
dobra współpraca”  – tak radny Henryk 
Kilian skwitował dobrą współpracę  
Burmistrza i Starosty. [Czesław Kowalski] 

   W związku z obchodami Dni Ziemi w kwietniu br.  zorganizowana 
została Akcja Selektywnej Zbiórki Odpadów we wszystkich szkołach 
na terenie naszej gminy. Rozesłany został harmonogram z ustalonymi 
dniami, w których Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
dostarczał kontenery z wydzielonymi sektorami do wrzucania odpadów 
wtórnych. W pierwszej kolejności pojemniki pojechały do szkół pod-
stawowych w Kazimierzy Wielkiej i Gorzkowie. Równocześnie z tą 
akcją prowadzona była zbiórka baterii łącznie z Organizacją Odzysku 
REBA, zapewniającą specjalistyczne pojemniki do zbiórki. W kwietniu 
tego roku podpisaliśmy z REBĄ umowę o współpracy, w której Opera-
torem całego systemu zbiórki został Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej. Przewidywany termin zakończenia akcji, 31 maja, 
wyłoni szkołę, która zebrała najwięcej surowców wtórnych. Na dzieci 
ze szkoły najbardziej zaangaŜowanej w zbiórkę czeka wycieczka  
w ramach programu edukacyjnego z zakresu ochrony środowiska. 
Natomiast akcja zbiórki baterii trwa do końca roku szkolnego. Mamy 
nadzieję, Ŝe w tym roku w Pucharze Recyklingu, otrzymanego przez 
ZGKiM za ubiegły rok, zdobyta zostanie równieŜ statuetka „Zielonej 
Baterii”. 

   Ponadto planowane jest przejęcie parku w Paśmiechach przez 
wzgląd na walory krajobrazowe, wartości ekologiczne, estetyczne  
i kulturowe obszaru, jak i występujące tam gatunki roślin. W celu za-
pewnienia ich przetrwania i właściwej ochrony, zamierzamy ustanowić 
gatunki te pomnikami przyrody, włączając do nich równieŜ wspaniały 
dąb występujący w naszym parku miejskim. [Iwona Klimek] 

   W dniu 14 czerwca br. został 
oddany do uŜytku odcinek  
drogi pomiędzy miejscowościa- 
 

   Mając na celu oddanie hołdu najwybit-
niejszemu rodakowi w dziejach Polski Ja-
nowi Pawłowi II, na wniosek Burmistrza, 
Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej, pod-
czas uroczystej sesji w Dniu Samorządow-
ca 29 maja br. podjęła uchwałę o przemia-
nowaniu ul. Spółdzielczej na ul. im. Jana 
Pawła II. 
   Ulica ta jest główną drogą prowadzącą do 
kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bo-
Ŝego w Kazimierzy Wielkiej, pod budowę 
którego został poświęcony przez PapieŜa 
kamień węgielny.[Jacek Wójcik]   
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   W związku z decyzją Burmistrza Gmina Kazimierza Wielka przystąpiła do ogólnopol-

skiego programu zdrowotnego „Polski Projekt 400 Miast”. Program ten adresowany jest 

do mieszkańców małych miast (do 8 tysięcy mieszkańców) i wsi w Polsce.     

   W ramach jego realizacji w dniach 27.06 – 01.07 2005 r. w godz. od 700 do 1000 

w Przychodni Rejonowej w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 22, prowadzone będą 

bezpłatne badania w zakresie: pomiarów ciśnienia tętniczego oraz poziomów: chole-

sterolu i glukozy w surowicy krwi metodą paskową. Pacjenci z nowo wykrytym 

nadciśnieniem tętniczym, dodatkowo w godzinach od 1600 do 1800 zostaną poddani 

badaniu kontrolnemu oraz edukacji.  

   Przewiduje się, Ŝe w naszej gminie z bezpłatnych badań skorzysta około  

300 - 400 osób. Czterdziestu pacjentów z nowo wykrytymi schorzeniami zostanie 

objętych pogłębionymi badaniami diagnostycznymi, równieŜ bezpłatnymi.  

   Dodatkowo w ramach programu prowadzona będzie przez pedagogów na terenie szkół 

kampania antynikotynowa oraz edukacja dzieci w zakresie czynników ryzyka chorób 

sercowo – naczyniowych. 

   Honorowy patronat nad projektem objął prezydent RP oraz Prymas Polski, natomiast  

w naszej Gminie Burmistrz Adam Bodzioch. [Cecylia Błaszczuk] 
   Więcej szczegółów na stronie www.400miast.pl    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
 

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  

 

 ZAPRASZAMY NA 
 

          Z BURMISTRZEM MIASTA I GMINY 

             W KAZIMIERZY WIELKIEJ 

    ADAMEM BODZIOCHEM 

        DNIA 15 LIPCA 2005 ROKU (PIĄTEK) 

             W  GODZ. OD 1800 DO 2000       

         na www.kazimierzawielka.pl 
 


