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Wszystkim Mieszkańcom 
Miasta i Gminy Kazimierza 
Wielka oraz Czytelnikom 

naszego biuletynu, Ŝyczymy 
zdrowych i radosnych  

Świąt BoŜego 
Narodzenia 

spędzonych w gronie rodziny 
na śpiewaniu kolęd przy 

choince i Ŝłobku 
Dzieciny oraz  

wszelkiej pomyślności  
w Nowym Roku 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Burmistrz Miasta i Gminy 
 
 

                                                                                                                                                                       Lucjan Małek                 Adam Bodzioch 
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   Dnia 11 listopada br. w Kazimierzy Wielkiej 
odbyły się obchody Święta Niepodległości. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w inten-
cji ojczyzny, którą odprawił ks. proboszcz 
Marian Jakubowski w Kościele p.w. 
Miłosierdzia BoŜego w Kazimierzy Wielkiej. 
Po Mszy św. uczestnicy obchodów w asyście 
pocztów sztandarowych i orkiestry OSP 
Zięblice przeszli ulicami miasta pod tablicę 
Jana Pawła II przy Samorządowej Szkole 
Podstawowej Nr 3 i pomnik Tadeusza 
Kościuszki, gdzie złoŜyli wiązanki kwiatów.  
 

 
 

   W manifestacji patrio-
tycznej udział wzięli 
przedstawiciele władz 
Miasta i Gminy Kazimie-
rza Wielka – Adam Bo-
dzioch, Jarosław Misz-
czyk i Lucjan Małek, 
Starostwa Powiatowego 
– Jan Nowak, komba-
tanci, delegacje instytu-
cji oświatowych, kultu-
ralnych, społecznych 
oraz młodzieŜ i miesz-
kańcy Powiatu. 
   Część oficjalna uroczy-
stości odbyła się w sali 
widowiskowej Kazimier-
skiego Ośrodka Kultury. 
Okolicznościowe prze-
mówienie wygłosił Bur-
mistrz – Adam Bodzioch, 
który przypomniał walkę 
narodu polskiego o 
wolną i niepodległą oj-
czyznę. „87 lat temu Pol-
ska odzyskała niepodle-
głość, a 11 listopada stał 
się ponownie świętem 
państwowym i narodo-
wym. Jest to jedna z 
waŜniejszych polskich 
dat. Na naszej polskiej 
ziemi jest wiele miejsc, 
szczególnie związanych 
z odzyskaniem niepodle-
głości w 1918 roku – tej 
wolności za którą nasi 
przodkowie oddali Ŝycie. 

W tym świątecznym 
dniu, w poczuciu obo-
wiązku, wdzięczności i 
dumy narodowej, odda-
jemy im hołd i wieczną 
pamięć, dajemy świadec-
two prawdy i patriotyzmu” 
– mówił Burmistrz. Re-
fleksjami o tamtych cza-
sach podzielił się rów-
nieŜ V – ce Burmistrz -  
Jarosław Miszczyk. 
„Trzeba było aŜ 123 lat,  
aby Polska pod wodzą Na-
czelnika Józefa Piłsud-
skiego odzyskała upra-
gnioną niepodległość. 11 
listopada 1918 r. w stolicy 
polskiej Warszawie zostały 
rozbrojone okupacyjne od-
działy wojsk austriacko -  
węgierskich i niemieckich. 
To znamienna data, przy-
jęta za dzień obchodów 
Święta Niepodległości. Mo-
dlitwy Polaków zostały 
wysłuchane i rozpoczęła 
się odbudowa zniszczo-
nego kraju” – stwierdził V 
–ce Burmistrz. Na 
zakończenie obchodów,  
zaproszeni goście obej-
rzeli niepowtarzalny 
spektakl przygotowany 
przez kółko teatralne z 
KOK w reŜyserii Marcina 
Kobierskiego.

 

Przedstawiciele władz gminnych składają 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki 

 

 

    
 
 
 
   Dnia 30 września 2005 r. Burmistrz Miasta  
i Gminy w Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch, 
jego Zastępca Jarosław Miszczyk oraz Sekretarz 
Czesław Kowalski dokonali oficjalnego przeka-
zania nowego pomieszczenia Urzędu Stanu Cy-
wilnego oraz Sali Ślubów Pani Kierownik USC 
Marii Zielonka i jej Zastępcy Pani Cecylii Błaszczuk.  
   USC jest jednostką wchodzącą w skład 
administracji gminnej, a jego dawna siedziba 
mieściła się w budynku Starostwa Powiatowego. 
Z tego teŜ powodu interesanci błądzili w poszu-
kiwaniu siedziby USC w budynku Gminy.  
W Powiecie miała teŜ lokalizację Sala Ślubów, 
będąca równocześnie salą konferencyjną 
Powiatu. Ceremonie ślubne odbywające się w 
soboty lub w niedziele wymagały dodatkowych 
przygotowań Sali tj. wynoszenia stołów, zmiany 
dekoracji. Przypadki pilnego sporządzenia aktów 
np. zgonów  w dni wolne od pracy stwarzały  ko-
nieczność kaŜdorazowego udostępniania bu-
dynku Starostwa Powiatowego.     
   Wychodząc naprzeciw sugestiom interesan-
tów, podjęto decyzję przeniesienia Urzędu Stanu 
Cywilnego wraz z Salą Ślubów do budynku 
Urzędu Miasta i Gminy [Agnieszka Włusek] 
 

                                       

 
[Agnieszka Włusek] 
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   Będzie to nowoczesny 

obiekt o powierzchni 
2400 m2. W hali głównej 

znajdą się trzy baseny, 
w tym sześciotorowy o 

wymiarach 25 x 12.5 m 
i głębokości 1.8 m. oraz 

dwa mniejsze o cha-
rakterze rekreacyjno – 

szkoleniowym (1.2 m).      
   Część oficjalną rozpo-

czął Starosta Kazimier-
ski – Jan Nowak, który 

powitał zaproszonych 
gości m.in. Franciszka 

Wołodźko – Marszałka 
Województwa Święto-

krzyskiego, Radnych 
Powiatu i Gminy Ka-

zimierza Wielka oraz 
Burmistrzów i Wójtów 

sąsiednich Gmin. 
   „Był to duŜy wysiłek 
wielu ludzi, dzięki któ-
rym ta inwestycja do-
szła do skutku. Był to 
równieŜ łańcuch zda-
rzeń, który musiał być 
spleciony, gdyŜ kaŜde 
ogniwo, które byłoby 
wyeliminowane nie do-
prowadziłoby do tej re-
alizacji. Basen będzie 
chlubą dla Kazimierzy 
Wielkiej, która oŜywi 
nasze miasto i powiat. 
Będziemy dumni z tego 
obiektu, jestem o tym 
przekonany” – stwierdził 

Starosta.   
 Gospodarze uroczysto-

ści przedstawili treść 
aktu erekcyjnego, pod 

którym własnoręczne 
podpisy złoŜyli: Franci-

szek Wołodźko, Bur-
mistrz – Adam Bo-

dzioch, Starosta – Jan 
Nowak oraz Przewodni-

czący - Lucjan Małek i 
Jerzy Bojanowicz.  

   Poświęcony i podpi-
sany akt ulokowano w 

ozdobnej tubie, która 
została osadzona w 

ścianie pływalni od 
strony południowej. 

Cegiełka po cegiełce 
dostojni goście przy 

uŜyciu kielni, zaprawy 
i cegieł dopełnili oficjal-

nej części uroczystości. 
Inwestycję poświęcił 

ks. proboszcz Marian 
Jakubowski, powie-

rzając jej realizację Bo-
Ŝej pomocy. Aby bu-

dowa krytej pływalni 

przebiegała bez zakłó-
ceń i zgodnie z harmo-

nogramem, Piotr Jusz-
czyk – dyrektor gene-

ralny firmy „Instal” za-

proponował wzniesienie 
toastu szampanem.  
   „Jest to dzieło trzech 
samorządów: wojewódz-
kiego, powiatowego i 
gminnego. Największym 
chlubnym sygnałem jest 
fakt, Ŝe udowodniliśmy 
po raz kolejny jak potra-
fimy ze sobą współpraco-
wać. Serdecznie dziękuję 
za to dzieło wszystkim, 
którzy nas wspomogli. 
Jak do tej pory nie zda-
rzyła się taka inwestycja, 
która zjednoczyłaby aŜ 
tyle środowisk” – pod-
sumował Burmistrz 

Adam Bodzioch. 
   Część artystyczną w 

Kazimierskim Ośrodku 
Sportowym uświetniły 

występy młodzieŜy z Li-
ceum Ogólnokształcą-

cego i Zespołu „MaŜo-
retki” ze Skalbmierza 

oraz pokazy tańca towa-
rzyskiego. 

                [Agnieszka Włusek] 

 

Dnia 4 listopada 2005 r. odbyła się uroczy-
stość wmurowania aktu erekcyjnego  
i kamienia węgielnego pod budowę krytej 
pływalni. Jest to kolejna po hali sporto-
wej, inwestycja realizowana wspólnie 
przez Gminę i Powiat w Kazimierzy  
Wielkiej. Koszt budowy basenu to ok.  
7 mln zł. Znaczną część kosztów pokryją 
pieniądze z unijnych funduszy 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej i Sportu. 
 

  
 

 

 
 

   Trzy miesiące temu została rozpoczęta bu-
dowa krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej. 
Postępy w jej realizacji są imponujące, gdyŜ 
trwa juŜ wznoszenie ścian. Mury wyciągane są 
w zaskakującym tempie dlatego na placu bu-
dowy moŜna zauwaŜyć pełno szalunków  
i zbrojnych „kominów”. Basen przy ul. T. Ko-
ściuszki „rośnie” w oczach, szybkie tempo ro-
bót jest zasługą pięknej i słonecznej pogody, 
która towarzyszy firmie „Instal”. Wykorzystu-
jąc sprzyjającą aurę, ekipy budowlane pracują 
pełną parą, od rana do wieczora. Zgodnie  
z harmonogramem obiekt ma zostać oddany 
do uŜytku w sierpniu 2006 roku.[Agnieszka Włusek] 
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  Głównym celem wizyty 
było podpisanie poro-

zumienia o współpracy 
między Gminą Kazimie-

rza Wielka a Gminą Bu-
czacz. Porozumienie 

dotyczy przede wszyst-
kim wymiany dzieci i 

młodzieŜy partnerskich 
szkół, współpracy z 

międzynarodowymi or-
ganizacjami polsko – 

ukraińskimi, wspólnych 
przedsięwzięć w dzie-

dzinie kultury, sportu, 
gospodarki, przeciw-

działania bezrobociu, 
bezpieczeństwa pu-

blicznego, ochrony śro-
dowiska i ekologii. 

   Dnia 14 października 
odbyło się oficjalne 

spotkanie w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miasta 

i Gminy. Gości powitał 
Burmistrz – Adam Bo-

dzioch, dziękując za 
serdeczne przyjęcie z 

jakim spotkała się ka-
zimierska delegacja w 

trakcie pobytu w Bu-
czaczu wiosną bieŜącego 

roku. W dalszej części 
ceremonii przedstawi-

ciele miast przeszli do 
Kazimierskiego Ośrodka 

Kultury, gdzie odbyło 
się kulminacyjne wyda-

rzenie jakim było podpi-
sanie porozumienia o 

współpracy między 
Gminą Kazimierza 

Wielka a Gminą Bu-
czacz. Podobnego za-

szczytu dostąpiła 
Gmina Miechów, która 

podpisała umowę z 
Gminą Wołoczyska. „Te 
cztery gminy, te dwa 
państwa są skazane na 
współpracę. Są skazane 
na sukces” – zaznaczył 

Burmistrz Miechowa 
Włodzimierz Mielus.    
   Swą obecnością piąt-

kowe spotkanie za-
szczycił Konsul Gene-

ralny Ukrainy – Włady-
sław Kaniewski, który 

wyraził podziw za trud 
włoŜony w umacnianie 

stosunków między Pol-
ską a Ukrainą zarówno 

na szczeblu regional-
nym jak i lokalnym. 
„Takie kontakty dają 
radość mieszkańcom po 
obu stronach, pozwalają 
być razem, rozmawiać i 
rozumieć się wzajemnie. 
Współpraca między na-
szymi państwami oraz 
przyjaźń Polski i Ukra-
iny będzie nadal konty-
nuowana, a nasze re-
giony i kraje będą coraz 
bliŜej” – dodał. 

   Podczas uroczystości 
Dyrektor KOK Aleksan-

der Zwolański przypo-
mniał historię nawiąza-

nia kontaktów z Gminą 
Buczacz, którą później 

uzupełnił V- ce Bur-
mistrz Kazimierzy Wiel-

kiej – Jarosław Misz-
czyk. „Cieszymy się, Ŝe 

moŜemy uczestniczyć w 
czymś niezwykłym, Ŝe 
Kazimierza Wielka wraz 
z władzami miasta na 
czele, z Zespołem 
„Gorzkowianie” i lokalną 
społecznością  ma swą 
cegiełkę w budowaniu 
cywilizacji miłości o co 
zabiegał Jan Paweł II” – 

stwierdził V – ce Bur-
mistrz. 
„Porozumienie jest wy-
łącznie formalnością i 
nowym impulsem na 
przyszłość, poniewaŜ 
współpraca z Gminą 
Buczacz trwa juŜ od 
kilku miesięcy. Wykona-
liśmy ogrom pracy w 
ciągu krótkiego czasu. 
Nie byłoby naszych kon-
taktów gdyby nie ukra-
ińska „Pomarańczowa 
Rewolucja” i Ŝyczliwość 
ze strony Pana Romana 
Ilkiewa i Pani Olgi Sel-
skiej. To właśnie oni 
cięŜko pracowali aby 
mogło dojść do dzisiej-
szego spotkania, dzięki 
ich pomocy mogliśmy 
rozpocząć współpracę, a 
później ją rozwinąć.  
Według mojej opinii zbu- 

 
 

   W ramach wcześniej nawiązanych kontaktów,  
w dniach 13 – 16 października 2005 r. Burmistrz 
Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej gościł 
delegację z zaprzyjaźnionej Gminy Buczacz na 
Ukrainie na czele z Burmistrzem Omelianem 
Owierko Stiepanowiczem. 
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dowaliśmy mocny fundament, który 
będzie podstawą do dalszych 
przedsięwzięć między naszymi spo-
łecznościami” – podkreślił po pod-
pisaniu porozumienia Burmistrz 
Miasta i Gminy w Kazimierzy Wiel-
kiej Adam Bodzioch. 
„To prawda, zrobiliśmy duŜo dobrej 
roboty. Ale tak pracuje dzisiaj Eu-
ropa, tak pracuje świat. Nikt nas do 
niczego nie zmuszał, przyjechaliśmy 
do przyjaciół. To co dobre u Was  
i u nas będzie się rozwijało. Dzięku-
jemy Polakom za wsparcie i pomoc 
duchową jaką odczuliśmy podczas 
„Pomarańczowej Rewolucji” – pod-
sumował Burmistrz Buczacza 
Omelian Owierko Stiepanowicz.    
   Część artystyczną uświetnił wy-
stęp młodzieŜy z Liceum Ogólno-
kształcącego w Kazimierzy Wielkiej.   
   W ramach czterodniowej wizyty 
delegacja ukraińska zwiedziła Ka-
zimierzę Wielką m.in. Zakład Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, Samorządową Szkołę Pod-
stawową Nr 3, Cukrownię „Cukier 
Małopolski”, Kazimierski Ośrodek 
Sportowy, Zakład Doskonalenia 
Zawodowego jak równieŜ Biuro Po-
wiatowe Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa oraz Zespół 
Szkół Rolniczych w Cudzynowi-
cach. Ponadto odwiedziła Stowa-
rzyszenie Promyk Nadziei i  Parafię 
w Gorzkowie. Jednym z punktów 
pobytu samorządowców z Buczacza 
był wyjazd do Krakowa, podczas 
którego mogli poznać historię i kul-
turę jakŜe pięknego miasta. 
   W bieŜącym roku Gmina Kazi-
mierza Wielka podpisała juŜ drugie 
porozumienie o współpracy mię-
dzynarodowej. Pierwszą umowę pa-
rafowano w dniu 29 maja br. z nie-
mieckim miastem Altenstadt.[A.W.] 
 
 
 

 

    

 

 

   W Kazimierzy Wielkiej zostało otwarte Gminne Centrum  
Informacji, które będzie słuŜyć bezrobotnym w poszukiwaniu 
pracy. Placówka znajduje się w budynku Kazimierskiego 

Ośrodka Kultury i czynna jest przez sześć dni w tygodniu,  
od poniedziałku do soboty w godzinach 800 – 1800. 
 
 
 

 
 
 

i inwestycyjną Gminy, edukację dzieci i młodzieŜy, tworzenie 

małego biznesu oraz przyciąganie specjalistów róŜnych branŜ  

z duŜych aglomeracji miejskich. Oferta GCI skierowana jest 

przede wszystkim do osób bezrobotnych, uczniów, absolwentów 

szkół średnich, studentów, rolników i przedsiębiorców. Głównym 

narzędziem wykorzystywanym w działalności placówki jest 

Internet, dlatego wyposaŜona jest ona w pięć stanowisk 

komputerowych, skaner, faks, drukarki i ksero. Dzięki 

ułatwionemu dostępowi do internetu, bazy danych, uŜytkownicy 

mogą nieodpłatnie korzystać z informacji dotyczących rynku 

pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej.[Agnieszka Włusek] 
 
 
 

tel/fax (041) 350 10 99      www.kazimierzawielka.infocentrum.com.pl 
e-mail: kw.kok.gci@vp.pl      www.kiosk.kazimierzawielka.infocentrum.com.pl 

 
 
 

 

 

Utworzenie tego typu instytucji na 

naszym terenie ma przyczynić się 

do redukcji bezrobocia lokalnego. 

Zakres działalności obejmuje 

udzielanie fachowych informacji 

dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą, promocję turystyczną  

 

 

 
 

Dnia 13 listopada 2005 roku odbył się II Zjazd Sołtysów z terenu 
diecezji kieleckiej w hali sportowej w Busku Zdroju. Przesłaniem 
spotkania, w którym wzięło udział ponad tysiąc sołtysów były 
słowa Jana Pawła II – „Budujcie nowe dzieła na nowe czasy”.  
 
 

Mszę świętą celebrował Ordynariusz Kielecki Kazimierz Ryczan. 
Wzięli w niej udział ministrowie, parlamentarzyści i 

samorządowcy. Nie zabrakło teŜ przedstawicieli naszej gminy 
wśród, których byli sołtysi: Helena KałuŜa, Halina Małek, 

Stanisława Prokop, Henryk Szlęk, Krzysztof Magnes, Stefan 
Czapla, Aleksander Pietrzyk, Jarosław Jędraszewski, Jan Kozik, 

Kazimierz Włodarski, Mirosław Maj, Kazimierz Ochenduszka  
i Tadeusz Kowalski oraz Zastępca Burmistrza Jarosław Miszczyk  

i Sekretarz Czesław Kowalski. W imieniu organizatorów wystąpił 
poseł Przemysław Gosiewski – przewodniczący klubu 

parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Głos zabrali takŜe 
goście honorowi: Jan Szyszko – Minister Ochrony Środowiska 

oraz Michał Jurgiel – Minister Rolnictwa, omawiając aktualne 
problemy i moŜliwości ich rozwiązania. [Jarosław Miszczyk] 

 
 
 
 
 
 

Fot. Adam Ligiecki  
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Marek Szmuc, Aleksandra Kuchnecka, Monika Olejar-
ska, Stanisław Szczerba, Dorota Stokłosa, Jan Doroz, Ali-
cja Gruszka, Wanda Fryt, Dorota Noszczyk, Kazimierz 
Bucki, Ewa Więcław, Anna Bełzowska, Beata Karbowni-
czek, Stanisław Mucha, Ewa Włusek, Beata Percik, Irena 
Tomal oraz Henryk Chałuda. Medale Komisji Edukacji 
Narodowej otrzymali: ElŜbieta Marzec i Marek Szmuc.[H.Ch.] 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Od lutego 2001 roku działa w Kazimierzy Wielkiej Świe-
tlica Opiekuńczo – Wychowawcza. Jej obecna siedziba 
znajduje się w SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Działal-
ność Świetlicy jest finansowana ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.     
 

   Z zajęć w Świetlicy mogą korzystać wszystkie dzieci  
w szczególności te w rodzinach których występują problemy 
alkoholowe i wychowawcze. Z racji tego, Ŝe placówka mieści 
się w szkole podstawowej, wychowankowie mogą korzystać z 
sali gimnastycznej, gdzie prowadzone są z dziećmi zajęcia 
motoryczno – ruchowe (gra w piłkę noŜną, koszykówkę, 
siatkówkę, tenisa stołowego itp.). Wychowawcy prowadzą 
równieŜ zajęcia: profilaktyczno – wychowawcze, wspierające 
motywację do nauki, plastyczne, muzyczno – ruchowe  
i turystyczno – rekreacyjne.[Cecylia Błaszczuk] 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprócz bieŜącej działalności Świetlica 
Opiekuńczo Wychowawcza organizo-
wała równieŜ dodatkowe atrakcje m. in. 
wycieczkę do Krakowa. 
 

 
 

 
 

   W myśl przepisów o systemie oświaty obowiązek 
dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników zatrudnionych w celu 
przygotowania zawodowego przypisany został 
gminom, właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania młodocianych pracowników.    
   Dofinansowanie z budŜetu państwa kosztów 
kształcenia obejmuje pracodawców, którzy zawarli 
umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego 
po dniu 31 grudnia 2003 r. oraz pracodawców, 
którzy zawarli umowy przed dniem 1 stycznia 2004 
r., ale kształcenie rozpoczęli w roku szkolnym 
2004/2005. Dofinansowanie z budŜetu państwa 
dotyczyć będzie wszystkich pracodawców będących 
osobami prawnymi i fizycznymi, o ile spełnią 
warunki określone w przepisach znowelizowanej 
ustawy o systemie oświaty.[Henryk Chałuda] 
 
 
 

Więcej informacji na www.kazimierzawielka.biuletyn.net 
 
 
 
 
 
 

Punkt informacyjno – konsultacyjny  
dla osób uzaleŜnionych  

i współuzaleŜnionych od alkoholu 
 
 
 
 

Adres punktu: ul. Sienkiewicza 17; 28-500 Kazimierza Wielka 
Dni i godziny dyŜurów: poniedziałki 1500-1800; wtorki 1000-1300.  
Z porad mogą skorzystać osoby dotknięte problemem 
alkoholowym jak równieŜ członkowie ich rodzin.  
 
 
 

P O R A D Y  U D Z I E L A NP O R A D Y  U D Z I E L A NP O R A D Y  U D Z I E L A NP O R A D Y  U D Z I E L A N E  S Ą  B E Z P Ł A T N EE  S Ą  B E Z P Ł A T N EE  S Ą  B E Z P Ł A T N EE  S Ą  B E Z P Ł A T N E     
    

    

    

Instruktor terapii uzaleŜnień – Mieczysław-Andrzej Domagała 
 

 

 
 

 

   Mieszkańcy Kazimierzy Wielkiej i goście z 

całego regionu, dnia 16 października 2005 r. w 
sali widowiskowej KOK obejrzeli spektakl 

zatytułowany „Grazie – Dziękujemy”. Widowisko 
przygotowane zostało z okazji 27 rocznicy 

pontyfikatu Jana Pawła II. Pomysłodawcą in-
scenizacji słowno – muzycznej był ks. prałat 

Andrzej Biernacki, będący równocześnie 
reŜyserem, autorem scenariusza, choreografem i 

odtwórcą roli papieŜa. Wśród wykonawców 
oprócz Zespołu Aktorskiego, znalazła się 

orkiestra stale akompaniująca Parafialnemu 
Zespołowi Pieśni i Tańca „Gorzkowianie”. 

„Chwalcie Pana wszystkie narody... To nasz 
specjalny hołd za zasługi Sługi BoŜego, Jana 

Pawła II Wielkiego w 27 rocznicę wyboru na 
stolicę Piotrową” – zaznaczył ks. prałat Andrzej 
Biernacki. NaleŜy podkreślić, Ŝe spektakl 
wystawiony został juŜ w Busku – Zdroju, 

Kielcach, Krakowie i rodzinnym mieście papieŜa 
czyli Wadowicach.[Agnieszka Włusek] 
 

 
 

 

 

 

 

   Podczas ostatnich wyborów, zarówno parla-

mentarnych jak i prezydenckich, frekwencja na 
ziemi kazimierskiej pozostawia wiele do Ŝycze-

nia. Do wyborów parlamentarnych poszło zale-
dwie 30.22 % osób uprawnionych do głosowa-

nia, natomiast w wyborach prezydenckich fre-
kwencja była nieco większa i wyniosła w I turze 

34.86 %, a w II – 36 %.[Agnieszka Włusek] 
 

 
   Dnia 13 października 2005 r. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ka-
zimierzy Wielkiej odbyła się uroczystość 
miejsko – gminna związana z obchodami 
Dnia Edukacji Narodowej. W okoliczno-
ściowym wystąpieniu Burmistrz Miasta  
i Gminy – Adam Bodzioch podziękował pra-
cownikom oświaty za trud i pracę w 
kształtowaniu młodego pokolenia. Ponadto 
złoŜył Ŝyczenia nauczycielom oraz wręczył 
im nagrody. Wśród nagrodzonych pedago-
gów znaleźli się: Jacek Noga, Barbara Go-
łąb, Wioletta Koziara, Roman Litwiniuk, 
Barbara Grzęda, Wilhelm Włusek, BoŜena 
Włusek, Monika Szaleniec, Dorota Ru-
siecka, Halina Woźniak, Anita Pietrzyk, 
Maria Głogowiecka, Robert Głogowiecki,  
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   Dnia 16 października 2005 r. padł nowy rekord 
złowienia ryby na zbiornikach w Kazimierzy 
Wielkiej. Szczęśliwym rekordzistą został Czesław 
Karbowniczek zamieszkały w Odonowie. Złowioną 
rybą była Tołpyga – dł. 107 cm, waga. 17 kg. Walka 
z olbrzymem trwała 40 min. Według kazimierskich 
wędkarzy na zalewach są jeszcze większe okazy.  
Z niecierpliwością czekamy na następny rekord.[A.W] 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

   Dnia 27 października 2005 roku, w trakcie sesji 

Rady Miejskiej wręczono akty nadania stopnia 

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

i dyplomowanego.  

   Wśród nauczycieli, którzy otrzymali awans 
zawodowy nauczyciela mianowanego znaleźli 

się: Marta Przeniosło – Gimnazjum w Kazimierzy 
Wielkiej, Renata Oziębło - Połetek – Gimnazjum  

w Wielgusie, Sylwia Kozińska – SSP Nr 1 w Kazi-

mierzy Wielkiej, Krzysztof Kuchnecki – SSP Nr 3  

w Kazimierzy Wielkiej, Dorota Stokłosa i Grzegorz 

Krawczuk – SSP w Gorzkowie, Rafał Bernaś – SSP 

w Ziębicach, Dorota Kuliś – SSP w Łękawie. 

   Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego 
otrzymali: Marek Szmuc i Renata Gaweł – SSP  
Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, Dorota Noszczyk – SSP 

w Ziębicach, Maria Głogowiecka i Dorota Sydoryk – 

SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, Aldona Rogala – 

SSP w Gorzkowie, Barbara Motyka i Iwona Kusak – 

Przedszkole w Kazimierzy Wielkiej, Małgorzata Ca-

bala i Maria Oziębło – SSP w Kamieńczy-

cach.[Agnieszka Włusek] 
 

    

 
podatki i plany zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kazimierza Wielka – uchwalone  
 

 

 

 

   Dnia 24 listopada 2005 r. w sali konferencyjnej 

Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej odbyła 

się sesja Rady Miejskiej. Radni podjęli uchwały w 

sprawie podatków na 2006 r. Podatek rolny wyniesie 

69,70 zł. za 1 ha przeliczeniowy czyli o 17,80 zł mniej 

niŜ w ubiegłym roku. Jest to wynikiem niŜszej ceny 

Ŝyta ogłoszonej przez Prezesa GUS. RóŜnica w 

podatku rolnym w latach 2005 – 2006 daje ok. 300 

tys. mniejsze przychody do budŜetu Gminy.  

   Ponadto podjęto uchwały w sprawie: miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kazimierza Wielka oraz części sołectw Cudzynowice 

i Donosy; miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zbiornika retencyjnego na terenie 

miasta Kazimierza Wielka oraz sołectw Donosy i 

Słonowice. Prace nad tymi projektami trwały od 

dłuŜszego czasu, a wykonanie ich było jednym z 

priorytetowych celów Burmistrza Miasta i  Gminy w  

Kazimierzy Wielkiej.[Agnieszka Włusek] 
 

 
 
 

- piłka noŜna: po zmianie Zarządu i wzmocnieniach 

kibice liczyli, Ŝe Sparta będzie w czołówce tabeli. 

Niestety po jesiennej rundzie Sparta zajmuje 

przedostatnie miejsce w lidze okręgowej  

i na wiosnę musi walczyć o utrzymanie. Natomiast 

nadspodziewanie dobrze spisuje się beniaminek 

klasy A Jawornik Gorzków, który zajmuje czwarte 

miejsce i na wiosnę moŜe walczyć nawet o awans do 

ligi okręgowej. 

- tenis stołowy: fenomenalnie grają tenisistki 
stołowe klubu sportowego Rafaello i po rundzie 

jesiennej I ligi zajmują pierwsze miejsce. Jeśli na 

wiosnę utrzymają tą pozycję, czego im Ŝyczymy, 

będą mogły walczyć o ekstraklasę.[Czesław Kowalski] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   W ślad za uchwaleniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przez Radę 

Miejską w Kazimierzy Wielkiej, Burmistrz 

proponuje opracowanie dokumentacji pod 

osiedle domów jednorodzinnych w miejscowości 

Odonów, na obszarze ponad 6 ha. 

   Na uzbrojonym terenie powstałoby osiedle dla 

ponad 50 domów. 

   Ostatnio obserwuje się zwiększone 

zainteresowanie działkami pod budownictwo 

jednorodzinne.[Czesław Kowalski] 

 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy  
w Kazimierzy Wielkiej 

 ul. T. Kościuszki 12,  
28 – 500 Kazimierza Wielka 
 tel. 3521-937, fax 3521-956 
umig@kazimierzawielka.pl   

strony internetowe: 
www.kazimierzawielka.pl   

www.kazimierzawielka.biuletyn.net  
 
 

ZłoŜył: Jacek Wójcik 
jacek@kazimierzawielka.pl  

tel. 3521-937 w. 26  
 
 
 
 

Fot. Aneta Kowalska  
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 Wniosek gminy Kazimierza Wielka złoŜony do Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na remont Baszty 

został pozytywnie zakwalifikowany.  

 Samorząd gminny otrzyma środki finansowe, które w 75 % pokryją 

koszt remontu i modernizacji Baszty. Przetarg zostanie rozstrzygnięty 

dnia 12 grudnia 2005 r.  

 Według dokumentacji, Baszta po remoncie ma pełnić rolę Muzeum 

Ziemi Kazimierskiej. Celem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie 

bazy turystycznej w gminie Kazimierza Wielka, czego zaląŜkiem ma 

być adaptacja Baszty dla potrzeb turystyki i kultury, a mianowicie 

utworzenie: Muzeum Ziemi Kazimierskiej, punktu informacji 

turystycznej i tarasu widokowego na dachu Baszty. Do końca roku, 

po wyłonieniu przyszłego wykonawcy, Gmina podpisze umowę  

z Wojewodą Świętokrzyskim. Termin zakończenia inwestycji 

przewiduje się pod koniec sierpnia 2006 r.[Agnieszka Włusek]  

 
 

 
  
 

   W 2005 roku oddano do uŜytku odcinki dróg gminnych  
w miejscowościach: Wojsławice – Krzyszkowice /1000 m/, Kazimierza 
Mała – Gabułtów /860 m/, Słonowice /670 m/, Marcinkowice /560 

m/, Plechów /570 m/, Kamieńczyce /720 m/, Chruszczyna Wielka 
/920 m/, Gabułtów /360 m/, Odonów /200 m/, Donatkowice /470 

m/, Donosy /400 m/, Cudzynowice /170 m/, Paśmiechy – Skorczów 
/350 m/, Gunów – Wilków /570 m/. W partycypacji gminy z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego, nową nakładkę asfaltową 
otrzymały miejscowości: Dalechowice /750 m/, Paśmiechy /400 m/,  

Stradlice – Plechówka /2500 m/ oraz Bobin – Dalechowice /400 m/. 
Podsumowując, daje nam to ok 12 km nowych dróg w gminie Kazimierza Wielka.  

   Na terenie miasta Kazimierza Wielka przeprowadzono następujące inwestycje: ul. Kolejowa – 
odwodnienie ulicy oraz remont chodnika, ul. Głowackiego – remont chodnika, ul. Broniewskiego – remont 

chodnika, ul. Partyzantów – remont chodnika, ul. Reja – remont chodnika, remont chodnika przy 
Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1, koło sklepu Biedronka została połoŜona nakładka asfaltowa.     

   W trakcie realizacji znajdują się poniŜsze inwestycje:  
ul. OkręŜna – przebudowa parkingu oraz chodników w jego obrębie, 

ul. Krakowska – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, 
ul. Kolejowa – parking (przebudowa drogi dojazdowej wraz  

z zatokami parkingowymi), w miejscowościach Boronice, Sieradzice, 
Skorczów, Chruszczyna Mała – przygotowanie dokumentacji  

i wykonanie oświetlenia oraz budowa garaŜu dla OSP w Łękawie.  
   W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Kazimierzy 
Wielkiej prowadzona jest budowa krytej pływalni przy ul. T. 

Kościuszki. Ponadto w 2005 roku kontynuowano budowę świetlicy w 
Broniszowie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego 

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004 – 2006”[Agnieszka Włusek]   

 

 
 
 
 
 
 

 Chruszczyna Wielka – odcinek 
drogi o długości 920 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ul. Partyzantów w Kazimierzy 
Wielkiej – remont chodnika. 


