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 INFORMACYJNY 

  PapieŜ Benedykt XVI 

 

 

 
 

   Z inicjatywy władz samorządowych, Burmistrza Adama Bodziocha i jego Zastępcy Jarosława 

Miszczyka zorganizowano równocześnie: wymianę młodzieŜy w oparciu o współpracę  

z partnerskim miastem Altenstadt oraz wyjazd na XX Światowy Dzień MłodzieŜy w Kolonii.  

Dnia 20 sierpnia, na placu Marienfeld papieŜ Benedykt XVI spotkał się z ponad milionowym 

tłumem, wśród którego znajdowała się młodzieŜ z Kazimierzy Wielkiej.[C.K.] 
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   Dnia 21 sierpnia 2005 
roku odbyły się DoŜynki 
Gminne we wsi Kamień-
czyce. Uroczystość  
rozpoczęła  się  Mszą  
św.  w  kościele   para-
fialnym w Skorczowie. 
Homilię wygłosił miej-
scowy proboszcz ks. Jan 
Dudek. Następnie 
barwny  korowód  do-
Ŝynkowy  przemaszero-
wał  z kościoła na bo-
isko szkolne w Kamień-
czycach, gdzie odbyła 
się zasadnicza część 
rolniczego święta. 
   Zaszczytną funkcję 
Starostów DoŜynek 
pełnili w tym roku: Pani 
Dorota Adamczyk z 
Kamieńczyc oraz Pan 
Marek Czapla ze Sło-
nowic. 
   Gospodarzem doŜynek 
był Burmistrz  Miasta i  
Gminy w Kazimierzy 
Wielkiej – Adam Bo-
dzioch, który przyjął 
dorodny bochen chleba 
z rąk starostów. W 
uroczystościach Burmi-

strzowi towarzyszył 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej – Lucjan 
Małek. Zabierając głos 
Burmistrz powiedział: 
„Będziemy dzielić 
sprawiedliwie ten 
bochen chleba, aby 
wystarczyło go dla 
wszystkich”. Zaszczytu 
krojenia chleba dostą-
pili Starostowie DoŜy-
nek. 
   W tym czasie Bur-
mistrz przekazał waŜną 
wiadomość, dotyczącą 
zagrody Państwa Iwony i 
Marka Czaplów, która 
po eliminacjach gmin-
nych zajęła równieŜ 
pierwsze miejsce na 
szczeblu powiatowym i 
wojewódzkim. Następnie 
zostały wręczone dy-
plomy uznania dla 
zwycięzców tego kon-
kursu na szczeblu 
gminnym. Kolejno głos 
zabrał Starosta kazi-
mierski - Jan Nowak. 
   W dalszej części uro-
czystości Starostowie 

przystąpili do czę-
stowania kawałkami 
doŜynkowego chleba, a 
na główną scenę wycho-
dziły delegacje z wień-
cami doŜynkowymi z 
miejscowości takich jak: 
Boronice, Broniszów, 
Gabułtów, Kamieńczyce, 
Krzyszkowice, Paśmie-
chy, Plechówka, Ple-
chów, Skorczów i Siera-
dzice. Prawie kaŜda z 
delegacji zaprezentowała 
piękne przyśpiewki 
przygotowane specjalnie 
na tą okoliczność. 

   Kolejnym punktem 
programu była część 
artystyczna przedsta-
wiona przez zespoły: 
„Gorzkowianie”  i 
„Wbrew Pozorom” oraz 
dzieci ze szkół podsta-
wowych w Sieradzicach i 
Kamieńczycach. 
   Tegoroczne DoŜynki 
Gminne zakończyły się 
zabawą taneczną, która 
cieszyła się duŜym 
zainteresowaniem za-
równo wśród osób doro-
słych jak i mło-
dzieŜy.[Wiesław Ładowski] 
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Od lewej: Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy, Lucjan 
Małek – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Starostowie  

DoŜynek Gminnych – Dorota Adamczyk i Marek Czapla. 
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 Wiązanki kwiatów zło-

Ŝono równieŜ pod ta-

blicą upamiętniającą 

ofiary Katynia i po-

mnikiem Tadeusza Ko-

ściuszki. Część ofi-

cjalna obchodów 25 – 

lecia „Solidarności” 

odbyła się w sali wido-

wiskowej Kazimier-

skiego Ośrodka Kul-

tury. Z tej okazji w 

holu KOK zorganizo-

wano wystawę zatytu-

łowaną „25 lat Soli-

darności”. Gorącymi 

oklaskami powitano 

działaczy „Solidarno-

ści” lat 80 m.in. Prze-

wodniczącego Delega-

tury Regionu Święto-

krzyskiego w Miecho-

wie – Janusza Chu-

dzię, koordynatora ka-

zimierskiej „Solidarno-

ści”  - Edwarda śyw-

czyka, szefów Rolniczej 

„S” – Wacława Rębosza 

i Zbigniewa Pogodę 

oraz delegatów na I 

Zjazd NSZZ ”Solidar-

ność” - Henryka Dudę 

i Andrzeja Krajew-

skiego. Swą obecno-

ścią niedzielne ob-

chody zaszczycił poseł 

Konstanty Miodowicz, 

który apelował o 

uzdrowienie państwa 

polskiego i godne Ŝycie 

obywateli. Podczas 

uroczystości Wicebur-

mistrz – Jarosław 

Miszczyk odczytał oko-

licznościowy list gra-

tulacyjny od Burmi-

strza Adama Bodziocha 

(list drukujemy poniŜej 

tekstu), a Starosta Jan 

Nowak podzielił się re-

fleksjami dotyczącymi 

tamtych czasów. Mi-

nutą ciszy uczczono 

pamięć bestialsko po-

mordowanych oraz 

zmarłych działaczy.  

   Część artystyczną 

uświetnił występ Ze-

społu Pieśni i Tańca 

„Gorzkowianie” pod 

batutą ks. Andrzeja 

Biernackiego. Na de-

skach KOK zaprezen-

towała się takŜe kazi-

mierska młodzieŜ – 

Aleksandra MoŜdŜeń, 

Agnieszka Pęska, Mi-

chał Chabinka, która 

przypomniała sztanda-

rowe słowa i melodie  

z okresu narodzin 

pierwszych związków 

zawodowych w Europie 

Wschodniej. Ponadto 

wysłuchać moŜna było 

poetycki testament 

Zbigniewa Herberta 

„Przesłanie Pana Co-

gito” i piosenki Jacka 

Kaczmarskiego. Orga-

nizatorem obchodów 

25–lecia „Solidarnośći” 

była Delegatura Re-

gionu Świętokrzy-

skiego w Miechowie, 

przy współudziale 

Burmistrza Adama Bo-

dziocha i Starosty ka-

zimierskiego – Jana 

Nowaka. [Agnieszka Włusek] 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

                

  Dnia 11 września br. Kazimierza Wielka obchodziła   Dnia 11 września br. Kazimierza Wielka obchodziła   Dnia 11 września br. Kazimierza Wielka obchodziła   Dnia 11 września br. Kazimierza Wielka obchodziła 
25 rocznicę powstania „Solidarności”. Ur25 rocznicę powstania „Solidarności”. Ur25 rocznicę powstania „Solidarności”. Ur25 rocznicę powstania „Solidarności”. Uroczystość oczystość oczystość oczystość 
rozpoczęła się na dziedzińcu Samorząrozpoczęła się na dziedzińcu Samorząrozpoczęła się na dziedzińcu Samorząrozpoczęła się na dziedzińcu Samorządowej Szkoły dowej Szkoły dowej Szkoły dowej Szkoły 
Podstawowej nr 3. Podstawowej nr 3. Podstawowej nr 3. Podstawowej nr 3. Z przemówieniem i modlitwą Z przemówieniem i modlitwą Z przemówieniem i modlitwą Z przemówieniem i modlitwą 
wystąpił ksiądz Janusz Mularz natomiast delegacje wystąpił ksiądz Janusz Mularz natomiast delegacje wystąpił ksiądz Janusz Mularz natomiast delegacje wystąpił ksiądz Janusz Mularz natomiast delegacje 
związkowców, Samorządu i młodzieży złożyły kwiaty związkowców, Samorządu i młodzieży złożyły kwiaty związkowców, Samorządu i młodzieży złożyły kwiaty związkowców, Samorządu i młodzieży złożyły kwiaty 
pod tablicą patrona szkoły pod tablicą patrona szkoły pod tablicą patrona szkoły pod tablicą patrona szkoły ---- Papieża Jana Pawła II.  Papieża Jana Pawła II.  Papieża Jana Pawła II.  Papieża Jana Pawła II.     
W dalszej części ceremonii uczestnicy patriotycznej W dalszej części ceremonii uczestnicy patriotycznej W dalszej części ceremonii uczestnicy patriotycznej W dalszej części ceremonii uczestnicy patriotycznej 
manifestacji przeszli ulicami miasta do kościoła manifestacji przeszli ulicami miasta do kościoła manifestacji przeszli ulicami miasta do kościoła manifestacji przeszli ulicami miasta do kościoła 
Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie została Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie została Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie została Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie została 
odprawiona msza święta w intencji „Solidarności”.odprawiona msza święta w intencji „Solidarności”.odprawiona msza święta w intencji „Solidarności”.odprawiona msza święta w intencji „Solidarności”.    

    
    

    
    

Obchody Obchody Obchody Obchody rocznicowe swoją obecnością zaszczycił rocznicowe swoją obecnością zaszczycił rocznicowe swoją obecnością zaszczycił rocznicowe swoją obecnością zaszczycił 
poseł Konstanty Miodowicz.poseł Konstanty Miodowicz.poseł Konstanty Miodowicz.poseł Konstanty Miodowicz.    
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Okolicznościowy List Gratulacyjny Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej  
–  Adama Bodziocha odczytany podczas obchodów 25-lecia powstania Solidarności.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Szanowni Państwo, Panie i Panowie ! 
 
 
 
 
 

   Pozdrawiam organizatorów i wszystkich uczestników obchodów 25 – lecia powstania „Solidarności” 

Delegatury Regionu Świętokrzyskiego w Miechowie. Przepraszam bardzo za moją nieobecność wśród 

Was. Mój dzisiejszy wyjazd, był zaplanowany i przygotowany kilka miesięcy wcześniej. 

   Pozdrawiam Państwa z miejsca niezwykłego; Licheńskiego Sanktuarium Matki BoŜej. To tu na 

kolanach dziękuje Bogu przed cudownym obrazem za tamte sierpniowe dni z przed 25 lat. Dziękuję za 

naszego umiłowanego PapieŜa Jana Pawła II, bez którego nie byłoby „Solidarności”. Bez niego 

przygnębieni Polacy nie podnieśliby głów i nie uwierzyliby w siebie. Pod pomnikiem „Solidarności” na 

placu przed Licheńską Bazyliką, zapalam znicz i składam kwiaty dziękując i oddając wszystkim hołd 

za to wielkie dzieło. 

   „Solidarność” była wielkim antytotalitarnym ruchem społecznym, który w sierpniu 1980 r. przyjął 

formę związku zawodowego, była równieŜ organizacją, która opierała się na wartościach 

chrześcijańskich. Była ruchem, który wyraził patriotyzm, a ludzie dostrzegli problem i szansę dla Polski. 

   Wszystkim działaczom tamtego okresu Delegatury Miechowskiej oddaję naleŜny hołd i pochylam się 

nisko przed nimi. Pozwólcie, Ŝe dla wielu a szczególnie tych co mają inne zdanie, zacytuję Pana 

Prezydenta Lecha Wałęsę -  człowieka, którego szanuję i będę szanował do końca mojego Ŝycia. Oto 

jego słowa „odegraliśmy epokową rolę, My zrobiliśmy to, co naleŜało zrobić. PrzecieŜ inaczej idzie się 

do boju, a inaczej negocjuje z partnerami społecznymi. Mówiąc obrazowo – inne konie ciągną cięŜary,  

a inne startują na wyścigach”.  

    Szanowni Państwo. 

   Z kaŜdym rokiem dzieło „Solidarności” ma większą wartość. Przypominam o tym z poczuciem ulgi  

i satysfakcji, szczególnie tym co jeszcze teraz, rok, dwa, trzy... lata temu tu u nas w Kazimierzy Wielkiej 

opluwali tą wielką Naszą narodową, Polską chlubę, jaką jest, Solidarność sierpnia z przed 25 lat.  

   Drodzy zebrani i działacze tamtego okresu, nie Ŝałujcie tamtych dni, nie oceniajcie ich źle, mimo 

wielu doznanych przykrości i niepowodzeń. Przypomnijcie sobie przepiękny plakat z 1989 roku  

z małymi dziećmi i napisem „Aby były z nas dumne”. Na pewno są i będą z Was dumne. 

Z wyrazami szacunku  

Adam Bodzioch - Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej    

   Dnia 3 września 2005 

roku w Kieleckim Cen-

trum Kultury odbyły się 

uroczyste obchody XXV-

lecia „Solidarności” zor-

ganizowane przez Re-

gion Świętokrzyskiej 

„Solidarności”.  

  Nie lada zaszczytu 

dostąpił Jarosław Misz-

czyk, Wiceburmistrz 

Kazimierzy Wielkiej, 

który za działalność na 

rzecz „Solidarności” 

otrzymał pamiątkową 

statuetkę „Jelonka 

Świętokrzyskiego” z rąk 

Przewodniczącego Re-

gionu Waldemara Bar-

tosza. 

   „Jest to dla mnie 

wielki zaszczyt. Nie 

spodziewałem się ta-

kiego wyróŜnienia 

wśród tak zasłuŜonego 

grona znakomitości jak 

np. bp Marian Florczyk 

czy Stanisław Szusz-

kiewicz – pierwszy Pre-

zydent Białorusi. Je-

stem bardzo wzruszony 

i wdzięczny organizato-

rom, Ŝe zauwaŜyli z tak 

odległych Kielc w 

małym mieście moją 

skromną działalność.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo wielu przykrości 

jakich doznałem bro-

niąc ideałów „Solidar-

ności”, upominając się 

o godność drugiego 

człowieka i jego prawa – 

wiem, Ŝe warto” – pod-

kreślił nagrodzony Wi-

ceburmistrz. 

   Uroczystość zakoń-

czył spektakl teatralny 

„Wyzwolenie” Stani-

sława Wyspiańskiego – 

wystawiony przez Teatr 

Stary z Krakowa.[C.K.]
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   Pomysł połączenia 

wymiany młodzieŜy w 

ramach współpracy z 

partnerskim miastem 

Altenstadt i jednocze-

snym udziałem w XX 

Światowym Dniu Mło-

dzieŜy w Kolonii zrodził 

się pod wpływem ini-

cjatywy władz samo-

rządowych Burmistrza 

Adama Bodzioch i jego 

Zastępcy Jarosława 

Miszczyka. Uczestni-

ków wyjazdu zadekla-

rowało się przyjąć za-

przyjaźnione miasto 

Altenstadt. Wcześniej 

uczniowie z tego mia-

sta gościli w Kazimie-

rzy Wielkiej. Koordy-

natorem wyjazdu zo-

stał proboszcz ks. Ma-

rian Jakubowski i 

Roman Litwiniuk. 

Dzięki wsparciu finan-

sowemu tak Burmi-

strza, jak i osób pry-

watnych udało się 

pokryć koszty wyjazdu 

49 uczestników. 

Opiekę nad młodzieŜą 

objął zaś ks. Łukasz 

Zygmunt, który przez 

dwa miesiące przygo-

towywał ją do ŚDM. 

Chęć wyjazdu zadekla-

rowali młodzi z róŜ-

nych parafii dekanatu 

kazimierskiego. Były to 

głównie osoby na co 

dzień zaangaŜowane w 

Ŝycie religijne w swych 

wspólnotach parafial-

nych oraz uczestni-

czące w Ŝyciu kultural-

nym gminy. Dla nich 

była to pewnego ro-

dzaju nagroda. Ukoro-

nowaniem przygoto-

wań był dzień wyjazdu 

17 sierpnia i wspólna 

Eucharystia w kościele 

pw. Miłosierdzia Bo-

Ŝego w Kazimierzy 

Wielkiej, której prze-

wodniczył bp Kazi-

mierz Gurda w konce-

lebrze z licznie zgro-

madzonymi księŜmi 

dekanatu. Razem z 

młodymi modlili się 

najbliŜsi, rodzina, wła-

dze samorządu gminy 

oraz licznie zgroma-

dzeni mieszkańcy mia-

sta. W drodze młodzieŜ 

zwiedziła miasto Wür-

tzburg, dom Jana Se-

bastiana Bacha oraz 

piękny zamek. Na 

wszystkich parkin-

gach, gdzie zatrzymy-

wał się autokar, mło-

dzieŜ w czasie postoju 

pięknie śpiewała i tań-

czyła, czym zjednywała 

sobie ogromną rzeszę 

przyjaciół, którzy 

gromkimi brawami 

dziękowali, za chwilę 

wzruszenia. W Alten-

stadt delegację osobi-

ście powitał Burmistrz 

Norbert Syguda wraz z 

małŜonką i Sekretarz 

Urzędu p. Carsten 

Krätschmer oraz liczni 

przedstawiciele samo-

rządu. Kazimierska 

młodzieŜ powitała ich 

pięknymi piosenkami. 

Po Mszy św. koncele-

browanej pod prze-

wodnictwem ks. Łuka-

sza Zygmunta, w któ-

rej współuczestniczyli 

mieszkańcy wraz z 

władzami miasta, od-

było się wspólne spo-

tkanie i kolacja. Wy-

głoszono oficjalne 

przemówienia oraz 

wymieniono okoliczno-

ściowe podarki, m.in. 

Parafia Miłosierdzia 

BoŜego ufundowała 

obraz z wizerunkiem 

Jezusa Chrystusa, 

tutejszemu księdzu 

Rützelowi. Z radością 

delegacja przyjęła dar 

z rąk M. Füssleina w 

postaci wózka inwa-

lidzkiego, o który pro-

siła przed wyjazdem 

dla cięŜko chorego 

mieszkańca gminy.    

Podczas gdy młodzieŜ 

zwiedzała miasto, Za-

stępca Burmistrza 

Jarosław Miszczyk 

oraz Sekretarz Czesław 

Kowalski prowadzili 

rozmowy z władzami 

Altenstadt na temat 

dalszej współpracy  

obu miast, w tematach 
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wymiany młodzieŜy, 

pozyskiwania sprzętu 

rehabilitacyjnego i 

poŜarniczego. 

Rozmowy zakończono 

wizytą w miejscowej 

StraŜy PoŜarnej, gdzie 

dwuosobowa delegacja 

zapoznała się z nowo-

czesnym sprzętem oraz 

pojazdem straŜackim, 

który strona niemiecka 

gotowa jest bezpłatnie 

przekazać w roku 

przyszłym stronie pol-

skiej. Na drugi dzień 

po „królewskim” śnia-

daniu ufundowanym 

przez Europejski Klub 

Seniora i Emerytów z 

inicjatywy wielkiego 

przyjaciela Kazimierzy 

Wielkiej Pana Toniego 

Schleta, młodzieŜ 

śpiewem poŜegnała 

władze miasta oraz 

jego mieszkańców i 

udała się w drogę do 

Kolonii, aby wziąć 

udział w XX ŚDM. 

Największym wyda-

rzeniem było jednak 

spotkanie młodzieŜy z 

papieŜem Benedyktem 

XVI na placu Marien-

feld w Kolonii, gdzie 

przybył ponad milio-

nowy tłum młodzieŜy z 

całego świata. W so-

botę 20 sierpnia spo-

tkanie z papieŜem 

trwało do późnych 

godzin nocnych, a jego 

słowa kierowane do 

młodych były niejed-

nokrotnie przerywane 

gromkimi oklaskami. 

Większość witających 

papieŜa wspominała 

równieŜ jego poprzed-

nika Jana Pawła II, co 

wywoływało okrzyki 

radości i burze okla-

sków zgromadzonych. 

Noc spędzona pod go-

łym niebem, młodzieŜ 

wykorzystała na odpo-

czynek, śpiew, taniec 

oraz pozyskiwanie 

przyjaciół wśród naro-

dowości z całego 

świata.  

   W niedzielę, wzniosła 

homilia papieŜa po-

rwała kolorowy tłum 

młodych – szczególnie 

wezwanie do eksplozji 

dobra i złoŜenia świa-

dectwa bliźniemu. 

Wszystkim uczestni-

kom Ŝal było wracać, 

gdy wielonarodowy 

tłum kipiał entuzja-

zmem, radością i 

otwartością na dru-

giego człowieka.  

   Przed wyjazdem z 

Kolonii młodzieŜ zwie-

dziła ogromną katedrę 

Najświętszej Marii 

Panny, a w drodze 

powrotnej Wrocław.  

   W Kazimierzy całą 

delegację osobiście 

powitał Burmistrz 

Adam Bodzioch i pro-

boszcz ks. Marian Ja-

kubowski wraz z ocze-

kującymi rodzicami i 

mieszkańcami miasta, 

a dzień zakończono 

wspólną uroczystą 

Mszą św. Poproszony  

o komentarz Burmistrz 

Adam Bodzioch 

powiedział: „Jestem 

szczęśliwy i dumny z 

naszej młodzieŜy za jej 

postawę na ziemi 

niemieckiej. 

Pospiesznie wysyłam 

telegram do Burmi-

strza Altenstadt za 

wspaniałe przyjęcie i 

prezent dla chorych. 

Niemcy gratulują nam 

takiej młodzieŜy. Oso-

biście nie mogłem 

uczestniczyć w pobycie 

w Altenstadt z powodu 

innych obowiązków 

słuŜbowych, ale cieszę 

się, Ŝe udało się połą-

czyć kilka aspektów – 

spotkanie naszej mło-

dzieŜy z miastem part-

nerskim Altenstadt, 

pobyt na Światowych 

Dniach MłodzieŜy i co 

tu ukrywać wspaniałą 

promocję naszej 

gminy. Składam ser-

deczne podziękowanie 

wszystkim, którzy po-

mogli w tym wyjeździe, 

a w szczególności ks. 

Łukaszowi za jego 

ogromny wkład pracy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tak tańcem i śpiewem grupa kazimierska zjednywała sobie młodzieŜ z całego świata. 
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Na podstawie regulaminu wytypowano zwycięzców rajdu: I miejsce – Marcin Pikulski, Klaudia 

Pikulska (rodzeństwo) oraz Patryk Curlej, II miejsce – Janusz Gaweł i Krzysztof Gaweł (ojciec i syn), 

III miejsce – Przemysław Włusek i Damian Włusek (bracia). Trzy zwycięskie druŜyny otrzymały 

puchary z rąk Burmistrza - Adama Bodziocha, Radnego Miasta i Gminy - Stefana Krzemińskiego  

i Dyrektora Kazimierskiego Ośrodka Kultury - Aleksandra Zwolańskiego.[Dorota Pilarska] 

 

 

   Pod hasłem „PoŜe-

gnanie lata”, w nie-

dzielę 28 sierpnia br. 

odbył się na stadionie 

LZS „Jawornik” w 

Gorzkowie, waka-

cyjny festyn rekre-

acyjno - sportowy. 

  Organizatorami byli: 

Burmistrz Miasta i 

Gminy w Kazimierzy 

Wielkiej – Adam Bo-

dzioch, Kazimierski 

Ośrodek Kultury oraz 

LZS „Jawornik”. 

   Impreza przyciągnęła 

liczne grono miłośni-

ków zabawy i ruchu na 

świeŜym powietrzu. 

MłodzieŜ i dzieci chęt-

nie brały udział w roz-

grywanych konkur-

sach, grach i zaba-

wach. MoŜna było 

spróbować swych sił 

m.in. w przeciąganiu 

liny, rzucaniu do tar-

czy oraz „łowieniu ryb 

na sucho” (o dziwo, w 

tej konkurencji starto-

wały głównie dziew-

czynki). DuŜą popular-

nością wśród chłopców 

cieszył się konkurs o 

tytuł króla strzelców, 

którego zwycięzcą zo-

stał Norbert Wątek. 

Wszyscy uczestnicy 

otrzymali nagrody rze-

czowe ufundowane 

przez organizatorów.  

   W części artystycznej 

wystąpił zespół wo-

kalno - instrumentalny 

BAMBOOCHA (Grze-

gorz Karbowniczek i 

Damian Marzec), Sa-

bina Zmarlak oraz mu-

zykalne rodzeństwo 

AndŜelika i Kamil 

Urantówka, przygoto-

wane przez Kazimierski 

Ośrodek Kultury.  

   Główną atrakcją fe-

stynu był mecz inau-

guracyjny o mistrzo-

stwo klasy „A” święto-

krzyskiego OZPN po-

między LZS „Jawornik” 

a „Startem” Słupia Ję-

drzejowska, którego 

głównym sędzią był 

Krzysztof Trzepałko.  

W rolę komentatora 

sportowego wcielił się 

Dyrektor KOK - Alek-

sander Zwolański. 

ZwycięŜyli piłkarze 

beniaminka - „Jawor-

nika” Gorzków w sto-

sunku  4:1 (1:1). 

Bramki dla gospodarzy 

zdobyli: Krzysztof Wi-

tek (2 bramki ), Rafał 

Magiera i Rafał Woź-

nicki, natomiast dla 

gości kapitan druŜyny 

Rafał Ćwiertnia.[D.P.] 

 

 
 

 

 
 

   Dnia 15 sierpnia 2005 r. na trasie Kazimierza 
Mała – Zagorzyce – Kazimierza Mała odbył się  
I Rodzinny Rajd Rowerowy, zorganizowany przez 
Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wiel-
kiej oraz Kazimierski Ośrodek Kultury.  
W imprezie udział wzięło kilkunastu uczestni-
ków. WyposaŜono ich w mapę, na której za-
znaczono trasę oraz przedstawiono zasady 
udziału w rajdzie. Miłośnicy jazdy na rowerze 
startowali indywidualnie lub z rodzinami. 

 
 
 
 
 

Licznie zgromadzone dzieci brały udział  
w grach i zabawach. 
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   Ruszyły rozgrywki piłki noŜnej. Mocnym 
uderzeniem rozpoczął rozgrywki tegoroczny 
beniaminek klasy A Jawornik Gorzków, który po 
trzech kolejkach zgromadził 7 pkt. i jest liderem 
grupy 1. Natomiast Sparta Kazimierza Wielka 
występująca w klasie okręgowej z dorobkiem 6 pkt. 
zajmuje 5 miejsce w swej grupie. [Czesław Kowalski] 
 

 

Gratulujemy i Ŝyczymy kolejnych 

zwycięstw !!! 
 
 
 
 

Kontakt:  UMiG Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28 – 500 Kazimierza Wielka; tel. 3521-937, 3521-919, 3521-004 
e-mail: umig@kazimierzawielka.pl  strony internetowe: www.kazimierzawielka.pl www.kazimierzawielka.biuletyn.net  

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

   Tylko najstarsi mieszkańcy Gminy pamię-

tają kto był ostatnim posłem na Sejm  

z Ziemi kazimierskiej. Nie trzeba nikogo 

przekonywać, jakie korzyści zyskuje ziemia 

z której pochodzi poseł. To prawda, Ŝe 

Ziemia kazimierska zasługuje na swojego 

posła. Co zrobić abyśmy go mieli ? Odpo-

wiedź jest prosta, trzeba iść i zagłosować.    

   Dla przypomnienia, kandydatami na po-

słów reprezentującymi naszą gminę są: 
 

 

• Barbara Klimek zam. w Łyczakowie  
z listy nr 8, poz. 12. 

• Jadwiga Cierpiała zam. w Kazimierzy 
Wielkiej z listy nr 11, poz. 17. 

• Jarosław Miszczyk zam. w Kazimierzy 
Wielkiej z listy nr 6, poz. 14. 

   W sierpniu br. w Ochotniczej StraŜy Po-

Ŝarnej w Łękawie rozpoczęta została budowa 

garaŜu na cięŜki samochód poŜarniczy wraz 

z poddaszem uŜytkowym. 

   Konieczność powiększenia bazy lokalowej  

i budowy garaŜu spowodowana została włą-

czeniem z dniem 28 lutego 2005 roku przez 

Komendanta Głównego Państwowej StraŜy 

PoŜarnej OSP w Łękawie do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Termin 
zakończenia budowy w stanie surowym 

ustalono na dzień 15. 10. 2005.[Stanisłąw Dzięcioł] 

 

 

 
 

   Kolonijne pozdrowienia oraz wiele ciepłych słów 

podziękowań jakie napłynęły od rodziców i dzieci 

wypoczywających w Mszanie Dolnej, Szczawnicy, 

Tyliczu oraz na Słowacji, Pan Burmistrz Adam 

Bodzioch przekazał na ręce przedstawicieli Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.    

   Wyraził przy tym ogromne zadowolenie, Ŝe tak 

liczna grupa, bo aŜ 226 dzieci zamieszkałych na 

terenie naszej gminy mogła skorzystać z tej formy 

działań profilaktycznych, ponadto ma nadzieję, Ŝe ta 

idea będzie kontynuowana w przyszłych latach.[C.K.] 

 

 
 

 

Burmistrz Adam Bodzioch składa podziękowania 
Barbarze Klimek, Zdzisławie Kusak i Cecylii  
Błaszczuk – przedstawicielom Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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   Na terenie Miasta prowadzone są liczne prace inwestycyjne i remontowe na ulicach: Krakowskiej, 
Broniewskiego, OkręŜnej, Kolejowej, T. Kościuszki, Głowackiego i Partyzantów. W wyniku ich 
modernizacji Kazimierza Wielka stanie się ładniejsza i bardziej przyjazna nie tylko dla mieszkańców 
ale równieŜ dla osób odwiedzających nasze miasto.[Agnieszka Włusek] 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Pragnę przeprosić wszystkich Mieszkańców  
i Gości za uciąŜliwości wynikające z pro-
wadzenia prac inwestycyjnych i remonto-
wych na terenie naszego Miasta i Gminy. 

 
 
 
 

                             Adam Bodzioch  
                       Burmistrz Miasta i Gminy  

                

 
 
 

ul. Broniewskiego  
– remont chodnika 

 
 
 

ul. Partyzantów 
– remont chodnika  

ul. T. Ko ściuszki 
– budowa krytej 

pływalni  

ul. Krakowska 
– budowa kanaliza-
cji sanitarnej i sieci 

wodoci ągowej  

 
 
 
 

 
 

ul. Okr ęŜna 
– przebudowa par-
kingu i chodników  

w jego obr ębie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ul. Głowackiego 
– remont chodnika   

 
 
 
 

ul. Kolejowa 
– odwodnienie ulicy  

 


