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   Zabytkowa Baszta, która jest 
symbolem Kazimierzy Wielkiej 
moŜe stać się atrakcją tury-
styczną naszego miasta. W wyni-
ku starań Burmistrza Adama Bo-
dziocha doczekała się moderni-
zacji. W grudniu ubiegłego roku 
został rozstrzygnięty przetarg na 
wykonawcę inwestycji. Dnia 25 
stycznia 2006 r. w Święto-
krzyskim Urzędzie Wojewódzkim 
odbyło się uroczyste podpisanie 
umowy na dofinansowanie pro-
jektu dotyczącego remontu bu-
dynku Baszty pomiędzy Wojewo-
dą Świętokrzyskim – Grzegorzem 
Banasiem, a Gminą Kazimierza 
Wielka reprezentowaną przez 
Burmistrza Miasta i Gminy – 
Adama Bodziocha.  

 

 

   Projekt, którego całko-
wita wartość wynosi 398 
339,97 złotych jest 
współfinansowany w 
65% przez Unię Europej-
ską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego 
oraz w 10 % przez bu-
dŜet państwa. W związ-
ku z tym Gmina Kazi-
mierza Wielka na mo-
dernizację Baszty po-
niesie koszty w wysoko-
ści  99 585,00 złotych, 

co stanowi 25 % warto-
ści całkowitej projektu.  
   Jak pisaliśmy w po-
przednim Biuletynie, ce-
lem realizacji tego przed-
sięwzięcia jest stworze-
nie kompleksowej bazy 
turystyczno – kultural-
nej w Gminie Kazimierza 
Wielka, czego zaląŜkiem 
ma być adaptacja Basz-
ty dla potrzeb turystyki i 
kultury.  
   W istniejącym od 1900 
roku „Okrąglaku” znaj-
dzie się Muzeum Ziemi 
Kazimierskiej, punkt in-
formacji turystycznej 
oraz taras widokowy.  

   Prawdopodobnie wcze- 
sną wiosną wykonawca 
rozpocznie renowację 
Baszty. W pierwszym 
etapie będą przeprowa-
dzone prace za-
bezpieczające budynek 
od wewnątrz m. in. zo-
staną wykonane nowe 
stropy oraz spiralne 
schody między piętrami. 
Zaplanowano równieŜ 
odnowienie elewacji 
wraz z podświetleniem 
obiektu. Odrestauro-
wana Baszta będzie 
składać się z trzech kon-
dygnacji. Na pierwszym 
piętrze zostanie utwo-

rzona izba pamięci ziemi 
kazimierskiej, wyŜsze 
piętro zarezerwowano 
dla wspomnień z okresu 
II wojny światowej i oku-
pacji, a na kolejnym po-
ziomie mieszkańcy i tu-
ryści będą mogli zo-
baczyć eksponaty z 
okresu neolitu pocho-
dzące z wykopalisk na 
terenie Słonowic. Naj-
większą atrakcją ma być 
taras widokowy usytu-
owany na dachu Baszty. 
Termin zakończenia in-
westycji przewiduje się 
pod koniec sierpnia 
2006 r.[Agnieszka Włusek] 
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Burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam 
Bodzioch i Wojewoda Świętokrzyski 

Grzegorz Banaś po podpisaniu  
umowy w Urzędzie Wojewódzkim 
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   Dnia 8 stycznia 2005 
roku w Kazimierzy Wiel-
kiej ponownie zagrała 
Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Pienią-
dze zebrane podczas 
XIV Finału WOŚP prze-
znaczone zostaną  
na zakup sprzętu ratu-
jącego Ŝycie dzieci po-
szkodowanych w wy-
padkach, w tym na na-
ukę zasad udzielania 
pierwszej pomocy. Przy 
Kazimierskim Ośrodku 
Kultury powołany został 
sztab WOŚP, na czele 
którego stanął Jarosław 
Miszczyk – Zastępca 
Burmistrza. Honorowy 
patronat nad całą im-
prezą objął Burmistrz 
Miasta i Gminy – Adam 
Bodzioch.  
 Rozliczanie wolontariu-
szy z zebranych pienię-
dzy odbywało się w Sa-
morządowej Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Kazi-
mierzy Wielkiej.  
   Od wczesnych godzin 
porannych na ulice Ka-
zimierzy Wielkiej i są-
siednich gmin wyru-
szyło 59 wolontariuszy, 
moŜna ich było spotkać 
m.in. pod Kościołami, 
Halą Sportową, Urzę-
dem Miasta i Gminy, 
Kazimierskim Ośrod-
kiem Kultury. Wśród 
nich znalazła się mło-
dzieŜ ze szkół podsta-

wowych, gimnazjów i 
szkół średnich z terenu 
powiatu kazimierskiego.  
 Koncert finałowy WOŚP 
rozpoczął się o godzinie 
1100  w Kazimierskim 
Ośrodku Kultury.  
   Swą obecnością XIV 
Finał zaszczycili samo-
rządowcy z Kazimierzy 
Wielkiej oraz  Pani Ur-
szula Gacek – Senator 
RP. Publiczność zgro-
madzona w sali widowi-
skowej do późnych go-
dzin wieczornych po-
dziwiała występy przy-
gotowane przez uczniów 
i nauczycieli ze szkół 
podstawowych Nr 1 i Nr 
3 w Kazimierzy Wielkiej, 
Krzczonowie, Kamień-
czycach, Sieradzicach, 
Wielgusie, Gorzkowie, 
Sokolinie, Stradlicach, 
Zięblicach i Opatowcu. 
W koncercie udział 
wzięły takŜe gimnazja z 
Kazimierzy Wielkiej, 
Wielgusa, Opatowca 
oraz Zespół Szkół Za-
wodowych w Odonowie. 
Program artystyczny 
WOŚP uświetniły m.in. 
tańce, piosenki,  skecze, 
jasełka, przedstawienia 
satyryczne i kabare-
towe.  Gromkimi bra-
wami widownia nagro-
dziła występ maluchów 
z Przedszkola Miejskiego 
w Kazimierzy Wielkiej. 
Własny program zapre-

zentowały równieŜ dzieci 
specjalnej troski z 
Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Kazimierzy 
Wielkiej.  
   Na zakończenie kazi-
mierskiego Finału WO-
ŚP wystąpił zespół „Na-
stroje” w składzie: Sabi-
na Zmarlak, Marcin Do-
mański, Grzegorz Jani-
szewski oraz Alicja Pę-
ska, która wykonała 
„Mini – recital piosenki 
przyjemnej”. Na de-
skach KOK zaprezento-
wało się  ok. 350 mło-
dych artystów. 
 W holu KOK zorganizo-
wano Kiermasz, na któ-
rym znalazły się  prace 
plastyczne i ozdoby 
świąteczne wykonane 
przez podopiecznych 
Warsztatów Terapii Za-
jęciowej, Powiatowego 
Środowiskowego Domu 
Pomocy Społecznej w 
Cudzynowicach i Pra-
cowni Plastycznej w Ka-
zimierzy Wielkiej.  
  Podczas koncertu fina-
łowego przeprowadzona 
została aukcja przed-
miotów ofiarowanych na 
rzecz WOŚP. Gwiazdą 
licytacji była sympa-
tyczna Zuzia, która 
wraz z mamą – Martą 
Maciąg za trzy przed-
mioty zapłaciła 140 zł. 
Do licytacji włączył się 
równieŜ Burmistrz 

Adam Bodzioch kupując 
interesującą grafikę, 
którą ponownie przeka-
zał do licytacji. W ślad 
za Burmistrzem, po-
dobnie uczynili inni 
m.in. P. Halina Małek – 
sołtys Gabułtowa, która 
oddała piękny obraz 
przedstawiający wi-
zerunek konia. Łączny 
dochód z licytacji wy-
niósł 1195 zł.  
   XIV Finał WOŚP 
wspomogły wpłaty in-
dywidualne. Wśród dar-
czyńców znalazły się in-
stytucje publiczne, fir-
my i osoby prywatne, 
m.in. Starostwo Powia-
towe zebrało 815 zł, 
Firma remontowo – bu-
dowlana „Gącik” – 400 
zł, Piekarnia z Odonowa 
– 300 zł, Związek Eme-
rytów i Rencistów - 
271,37 zł, Urząd Miasta 
i Gminy – 264,79 zł, 
Firma handlowa „Wój-
cik” – 100 zł, młodzieŜ z 
Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego – 80,89 zł. 
   Pieniądze na rzecz Or-
kiestry zbierano równieŜ 
w szkołach. Samorzą-
dowa Szkoła Podsta-
wowa w Gorzkowie 
wpłaciła 605,80 zł, w 
tym jej wolontariusze 
549,99 zł, SSP w Cu-
dzynowicach – 410 zł, 
PGS w Kazimierzy Wiel-
kiej – 242,22 zł, SSP  
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Nr 1 w Kazimierzy Wiel-
kiej – 137,39 zł, SSP w 
Zięblicach – 128 zł. Wo-
lontariusze PGS w Czy-
Ŝowicach zebrali 814,67 
zł, natomiast z PGS w 
Wielgusie – 417,85 zł. 
Najwięcej, bo aŜ 19 wo-
lontariuszy reprezento-
wało PGS w Kazimierzy 
Wielkiej, nad którymi 
czuwało 18 nauczycieli 
na czele z P. Barbarą 
Grzędą. Kwestujący wy-
trwale uczniowie po-
zyskali 3698,41 zł. Du-
Ŝą kwotę zgromadzili 
równieŜ uczniowie z Li-
ceum Ogólnokształcą-
cego w Kazimierzy Wiel-
kiej, których 12 wolon-
tariuszy uzbierało 
2658,11 zł. Do zbiórki 
dołączyło się Przed-
szkole w Kazimierzy 
Wielkiej, które na rzecz 
WOŚP przekazało 300, 
88 zł. Ponadto wolonta-
riusze z Liceum Eko-
nomicznego w Odono-
wie w osobach Agnie- 
szki Nowak i Joanny 
Rusieckiej zebrali 287, 
82 zł. Podczas kwesty 
wolontariusze łącznie 
zgromadzili 15197,99 zł.  

   DuŜy udział w zbiórce 
i organizacji XIV Finału 
WOŚP mieli przedstawi-
ciele sąsiednich gmin 
Opatowca i Bejsc, za co 
naleŜą się serdeczne 
podziękowania w szcze-
gólności szkołom pod-
stawowym w Bejscach, 
Krzczonowie, Opatowcu 
oraz gimnazjom w Czy-
Ŝowicach i Opatowcu. 

   Na terenie Gminy 
działał takŜe drugi 
sztab WOŚP w Cudzy-
nowicach, którego sze-
fem był P. Jacek Nowak 
- Dyrektor Zespołu 
Szkół Rolniczych. Wo-
lontariusze z Cudzyno-
wic uzbierali 5637, 79 
zł, a pieniądze zostały 
doliczone do Finału 
Wielkiej Orkiestry w 
Kazimierzy Wielkiej. 
Ostatecznie kazimierski 
Sztab WOŚP do końca 
stycznia 2006 roku ze-
brał rekordową kwotę 
26305, 22 zł. Przypo-
mnijmy, Ŝe w ubiegłym 
roku sztab w Kazimie-
rzy Wielkiej miał na 
swym koncie 23812, 72 
zł.[Agnieszka Włusek] 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł  naj lepszych  wolontar iuszy  uzyskal i :  
 

 

Agnieszka Ryba – 711,32 zł, Katarzyna Stanek – 698,11 zł, 
Dawid Szarawara – 669,87 zł, Barbara Giereś – 560,44 zł, Do-
rota Krzosa – 516,87 zł, Ewelina Płaszewska – 459,28 zł, 
Aleksandra Olszycka – 459,21 zł.   
 
 
 
 

                                                                PODZIĘKOWANIA ! 
 
 
 

   W imieniu sztabu WOŚP w Kazimierzy Wielkiej ser-
decznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali tak 
wielkie serce na potrzeby drugiego człowieka. Cie-
szymy się, Ŝe nasza społeczność jest tak wraŜliwa, 
hojna i niezawodna. Szczególne podziękowania kieru-
jemy do wolontariuszy, opiekunów programów arty-
stycznych, młodych artystów, nauczycieli, pracowni-
ków Komisji Finansowych i Kazimierskiego Ośrodka 
Kultury oraz wszystkich, którzy przyczynili się do tego 
wielkiego przedsięwzięcia. WyraŜamy radość, Ŝe to 
wydarzenie było okazją do integracji naszego środowi-
ska wokół dobra człowieka.  

 Szef Sztabu WOŚP    Honorowy Szef Sztabu WOŚP                                                               
Jarosław Miszczyk              Adam Bodzioch      

                                                    

    

Prezydium Sztabu WOŚP w Kazimierzy Wielkiej: 
 
 
 

� Adam Bodzioch – Honorowy Szef WOŚP 
� Jarosław Miszczyk – Szef Sztabu WOŚP 
� Aleksander Zwolański – V-ce Szef WOŚP 

Pozostali członkowie Sztabu WOŚP: 
 
 

Henryk Chałuda, Lucjan Małek, Czesław Kowalski, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Klaudia Nowak 
- Katarzyna Nawrot 
- Katarzyna Siwiec 
- Patrycja Płaszewska 
- Beata Tkacz 
- Mateusz Krypel 
- Sylwia Woźniak 
- Małgorzata Woźniak 
- Anna Oracz 
- Dorota Krzosa 
- Ewelina Płaszewska 
- Agnieszka Nowak 
- Joanna Rusiecka 
- Katarzyna Stanek 
- Jakub Tolasz 
- Klaudia Kocerba 
- Joanna Bulka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Karolina Cabala 
- Piotr Nowak 
- Ewelina Kwiecień 
- Paweł Ochenduszko 
- Adrian Burzawa 
- Justyna Izbińska 
- Natalia Wójcik 
- Michał Sambór 
- Marcin Galwas 
- Karol Głogowiecki 
- Marcin Pikulski 
- Kamila Plewa 
- Mateusz Pełka 
- Adrian Kaleta 
- Dawid Szarawara 
- Justyna Pęska 
- Kamila MoŜdŜeń 

 

- Paulina Pacyna 
- Anna Adamczyk 
- Joanna Obora 
- Jakub Rogus 
- Agnieszka Ryba 

- Patrycja Nowak 
- Magdalena Włusek 

- Przemysław BoŜek 
- Dominika Gryszówka 
- Angelika Stanek 
- ElŜbieta Iwańska 
- Paulina Jakusik 
- Tomasz Moskwa 
- Liza Trzepatowska 
- Katarzyna Gajda 
- Magda Stępień 
- Anita Domańska 
- Ewelina Musiał 
- Aleksandra Olszycka 
- Karolina Chamerska 
- Magdalena Gruchała 
- Ewa Maturska 
- Magdalena Kowalska 
- Barbara Giereś 
- Marzena Iwan 

 
 
 
 

Wiesław Ładowski, Leokadia Mu-
cha, Halina Małek, Stanisław 
Kuc, Jolanta Sochacka, Dorota 
Noszczyk, Marek Krawczyk, Ewa 
Więcław, Dorota Stokłosa, Stani-
sław Szczerba, Anna Bełzowska, 
Teresa Musiał, Barbara Grzęda, 
Robert Głogowiecki, Renata 
Miszczyk, RóŜa Chat, Krzysztof 
Kuchnecki, Monika Szaleniec, 
Dorota Rusiecka, Janusz Wątek, 
Wilhelm Włusek, ElŜbieta Wojta-
sik, Wanda Fryt, Alina Kulpa, 
Stanisława Ziętek, Iwona Górska, 
Ireneusz Górski, Sebastian 
Oracz, Dorota Jaros-Pilarska, 
Katarzyna Tyduś, Ewa Włusek, 
Jan Doroz, ElŜbieta Szczęsna, 
Mirosław Gajda, Irena Kłos, Ewa 
Gajda, Jacek Noga, Joanna 
Wrzesień, Maryla Kabat, Barbara 
Giereś, Janina Siemieniec, Wła-
dysław Kurek, Marta Krawczyk, 
Teresa Gawlik, Piotr Obrembal-
ski, Leonard Wdowik, Aleksander 
Król, Małgorzata Maj, Leszek Bucki. 
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Szanowni Czytelnicy ! Na łamach naszego 
Biuletynu zamieszczamy wywiad prze-
prowadzony z Burmistrzem Miasta  
i Gminy Kazimierza Wielka Adamem Bo-
dziochem. Poprosiliśmy Pana Burmistrza 
o podsumowanie 2005 roku jak równieŜ  
o podzielenie się z nami (wszystkimi czy-
telnikami) zamierzeniami na 2006 rok. 
 
 

 
 

- Panie Burmistrzu czy mógłby 
Pan podsumować 2005 rok,  
w oparciu o zrealizowane in-
westycje? 
   Rok 2005 był pracowity ze 
względu na realizację autor-
skiego budŜetu, poniewaŜ ubie-
głe lata były kontynuacją wcze-
śniej zaplanowanych inwestycji, 
a nawet całej strategii filozofii 
działania. W starym roku zreali-
zowano rekordową ilość inwe-
stycji oraz uporządkowano wiele 
spraw własnościowych i organi-
zacyjnych dotyczących terenu 
naszej gminy m.in. w końcowej 
fazie przygotowania jest plan 
przestrzennego zagospodarowania. 
   W 2005 r. oddano do uŜytku 
ok. 12 km nowych dróg w gminie 
Kazimierza Wielka i przeprowa-
dzono liczne prace remontowe na 
terenie miasta. Ponadto zbudo-
wano garaŜ na cięŜki samochód 
poŜarniczy wraz z poddaszem 
uŜytkowym dla Ochotniczej Stra-
Ŝy PoŜarnej w Łękawie i kon-
tynuowano budowę świetlicy w 
Broniszowie ze środków Sekto-
rowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora Ŝywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 2004 
– 2006”. 
    „Sztandarową inwestycją” w 
ubiegłym roku było rozpoczęcie 
budowy krytej pływalni przy ul. 
T. Kościuszki, która realizowana 
jest wspólnie przez gminę i po-
wiat w Kazimierzy Wielkiej. 
Znaczną część kosztów pokryją 
pieniądze z unijnych funduszy 
Zintegrowanego Programu Ope-

racyjnego Rozwoju Regionalnego 
oraz budŜetu Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i Sportu. 
Historycznym wydarzeniem było 
oddanie do uŜytku w ramach 
Związku Międzygminnego „Nida 
2000” Stacji Uzdatniania Wody 
w Starym Korczynie i 25 kilome-
trowej magistrali, która dotarła 
do miejscowości Siedliska w 
gminie Koszyce. Zaistniała sytu-
acja spowoduje, Ŝe w najbliŜszej 
przyszłości południowa część 
gminy będzie zaopatrzona w 
wodę, poniewaŜ jesteśmy jedną 
z nielicznych gmin w wojewódz-
twie świętokrzyskim gdzie ponad 
50 % mieszkańców nie ma sieci 
wodociągowej.  
   Rok 2005 był udany pod wzglę-
dem „ochrony środowiska”, gdyŜ z 
determinacją wdraŜana była po-
wszechna zbiórka śmieci, która 
zmniejszyła ilość dzikich wysy-
pisk. Jednak w tej dziedzinie do 
pełnego sukcesu „droga jeszcze 
daleka”.  
   NaleŜy pamiętać, Ŝe gmina Ka-
zimierza Wielka dba takŜe o swą 
promocję zarówno w kraju jak i za-
granicą. W ciągu roku podpisali-
śmy dwa porozumienia o współ-
pracy międzynarodowej. Pierwszą 
umowę parafowano dnia 29 maja 
2005 r. z niemieckim miastem Al-
tenstadt, natomiast 14 paździer-
nika z gminą Buczacz na Ukrainie. 
O wymiarze tych partnerskich kon-
taktów wielokrotnie pisały media 
lokalne.  
   Punktem strategicznym w pro-
mocji naszej gminy będzie budowa 
drogi wojewódzkiej na odcinku 

Busko Zdrój – Kazimierza Wielka – 
Kraków. W sprawie modernizacji 
trasy wojewódzkiej, porozumienie 
podpisało siedem samorządów lo-
kalnych, w tym takŜe gmina Kazi-
mierza Wielka. Inwestycja w sporej 
części realizowana będzie z fundu-
szy strukturalnych Unii Europej-
skiej na lata 2007 – 2013. Budowa 
drogi wojewódzkiej, hala sportowa, 
kryta pływalnia, odpowiednio 
przygotowana baza noclegowa i 
powstały w ciągu 2 – 3 lat zbiornik 
retencyjny –  to wszystko przyczyni 
się do podniesienia atrakcyjności 
Kazimierzy Wielkiej. 
   Kolejnym przedsięwzięciem gmi-
ny Kazimierza Wielka było roz-
poczęcie realizacji projektu (w ra-
mach działania 2.7 Funduszu Le-
ader + Program PilotaŜowy) pod 
nazwą „Źródła sukcesu – tworze-
nie Zintegrowanej Strategii Roz-
woju Obszarów Wiejskich i Lokal-
nej Grupy Działania z wykorzy-
staniem naturalnych zasobów geo-
termalnych gmin: Bochnia, Drwi-
nia, Kazimierza Wielka, Koszyce, 
Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczu-
rowa”. Program „Leader +” ma na 
celu stworzenie lokalnych strategii 
rozwoju dla poszczególnych gmin. 
Przewiduje się, Ŝe głównym ele-
mentem rozwoju tych obszarów bę-
dzie wykorzystanie energii odna-
wialnej, przede wszystkim wód 
geotermalnych.  
   Ubiegły rok był równieŜ po-
myślny dla „oświaty i edukacji”, 
poniewaŜ duŜo szkół zostało wy-
remontowanych i zorganizowano 
rekordową ilość kolonii dla dzieci z 
terenu naszej gminy. 

 

Od prawej: Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta  
i Gminy Kazimierza Wielka i Czesław Kowalski – 

Sekretarz Miasta i Gminy 
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Dnia 31 stycznia 2005 r. Rada Miej-
ska w Kazimierzy Wielkiej uchwaliła 
budŜet gminy na 2006 rok.[A. Włusek] 
 
 

Do najwaŜniejszych zadań in-
westycyjnych realizowanych z 
budŜetu Gminy Kazimierza 
Wielka w 2006 roku naleŜą: 

 
- Panie Burmistrzu, proszę o 
podzielenie się z Czytelni-
kami planami inwestycyjnymi 
na bieŜący rok?  
   W 2006 r. zadaniem prioryteto-
wym dla gminy będzie zatwier-
dzenie planu zagospodarowania 
przestrzennego zbiornika reten-
cyjnego na terenie miasta Kazi-
mierza Wielka oraz sołectw Do-
nosy i Słonowice. Z powodu 
zmiany sieci wysokiego napięcia, 
projekt ten musi jeszcze ulec po-
prawkom. Jednak największy 
spór toczy się w sprawie wy-
kupu gruntów pod budowę 
zbiornika retencyjnego, gdyŜ kil-
ku właścicieli nie wyraziło zgody 
na sprzedaŜ działek. W związku 
z tym została uruchomiona pro-

cedura wywłaszczeniowa tych 
nieruchomości, która jest nie-
zbędna do ubiegania się o po-
zwolenie na budowę zbiornika 
retencyjnego. Po opracowaniu 
kompletnej dokumentacji zosta-
nie wystosowany wniosek do 
Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego, 
w celu pozyskania środków 
unijnych na realizację inwestycji.  
Wczesną wiosną rozpocznie się 
remont Baszty i dokończone zo-
staną prace na ul. OkręŜnej – 
przebudowa parkingu oraz 
chodników w jego obrębie, w 
wyniku których powstanie tzw. 
Rynek Kazimierski. Natomiast w 
sierpniu zostanie zakończona 
budowa krytej pływalni, która z 

halą sportową tworzyć będzie 
kompleks sportowo – rekre-
acyjny. 
   Rok 2006 będzie specyficzny 
pod względem przygotowania 
duŜej ilości dokumentacji po-
trzebnej do pozyskania środków 
finansowych pochodzących z 
funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej na realizację inwe-
stycji. NaleŜy tworzyć i udosko-
nalać wnioski, a później opinio-
wać o ich pozytywne rozpatrze-
nie. Lata 2007 – 2013 to ostatni 
moment, aby moŜna było sko-
rzystać ze sporych środków z 
Unii Europejskiej dlatego gminy 
muszą być bardzo dobrze przy-
gotowane do ich pozyskania.  
- Dziękuję za rozmowę. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kazimierzy Wielkiej informuje, Ŝe przystąpiła do realizacji: 
1. Programu profilaktyki raka szyjki macicy (Poradnia Ginekologiczna   
     w budynku Szpitala, I piętro), 
2. Programu edukacyjno – diagnostycznego wczesnej prewencji prze 
     wlekłej obturacyjnej choroby płuc (Przychodna Rejonowa), 
3. Programu profilaktyki chorób układu krąŜenia (Przychodnia Rejonowa). 
 
 

W/w programy realizowane będą przez SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. Zapraszamy 
mieszkańców do udziału w bezpłatnych Programach Profilaktycznych. 
 
 
 
 

 
 

    

    

    

1. Rolnictwo i łowiectwo: wykup działek pod zbiornik reten-
cyjny; Łękawa – oczyszczalnia ścieków, budowa ujęcia wod-
nego, rozbiórka starych budynków, zakup działek na oczysz-
czalnię ścieków (projekty związane z umową między Gminą a 
ANRSP O/Rzeszów); projekt budowlany wodociągu: Lek-
szyce – Marcinkowice; rozwinięcie programu „Nida 2000” pro-
jekt budowlany wodociągu: Donatkowice, Gorzków, Plechów, 
Plechówka, Łyczaków, Nagórzanki, Zysławice, Wojsławice, 
Dalechowice, Krzyszkowice, Chruszczyna Wielka, Chrusz-
czyna Mała, Łękawa, Wielgus; projekt budowlany sieci kana-
lizacyjnej: sołectwo Odonów; wodociąg Wojciechów – Cu-
dzynowice (program ZPORR). 
2. Transport i ł ączno ść: inwestycje drogowe gmina  –  so-
łectwa: Paśmiechy, Boronice, Wojciechów, Chruszczyna Ma-
ła, Kamieńczyce (Wodocza), Plechów – Donatkowice, Góry 
Sieradzkie, Łękawa, Zagórzyce, Donosy, Sieradzice – odci-
nek I, Podolany, Hołdowiec, Kamyszów, Gunów Wilków, Głu-
chów, Zięblice, Gabułtów, Odonów -projekt drogi; miasto:  
drogi: ul. Stolarska i Sienkiewicza, ul. Przemysłowa, ul. Jana 
Pawła II, ul. Broniewskiego, chodniki: ul. Kościuszki i Reja, ul. 
Partyzantów przy UM i G, ul. Szkolna, ul. Harcerska, ul. Bro-
niewskiego, parking: ul. Partyzantów przy UM i G, projekt bu-
dowlany kładki, budowa kładki – Małoszówka na połączeniu 
parku i ul. Armii Krajowej. W porozumieniu z innymi j.s.t. i 
jednostkami samorz ądowymi : projekt przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 776 Kraków – Busko Zdrój, wykup gruntów 
dla realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- 
Busko Zdrój, droga Krzyszkowice – Gorzków, droga Zysła-

wice – Biskupice w kierunku Gminy Koszyce, droga Siera-
dzice – odcinek II. 
3. Gospodarka mieszkaniowa: wyremontowanie pomiesz-
czeń na cele mieszkalne (budynek byłej weterynarii) 
4. Administracja publiczna: zakup sprzętu komputerowego 
dla Urzędu Miasta i Gminy. 
5. Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝa-
rowa: dokończenie budowy garaŜu OSP w Łękawie, budynek 
gospodarczy dla OSP w Dalechowicach, zakup cięŜkiego 
samochodu poŜarniczego.  
6. Oświata i wychowanie: podwyŜszenie kapitału udziało-
wego w Kazimierskim Ośrodku Sportowym. 
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: projekt 
budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielona, We-
soła, Niecała, wykonanie oświetlenia: Odonów – Łyczaków, 
wykonanie oświetlenia: ul. Szkolna – Partyzantów (koło szpi-
tala), wykonanie oświetlenia: Chruszczyna Mała, wykonanie 
oświetlenia: Gorzków, wykonanie oświetlenia: Łyczaków, wy-
konanie oświetlenia: Łękawa, Nagorzany, kanalizacja wsi 
Donosy etap II (zadanie inwestycyjne wieloletnie). 
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: kontynu-
acja budowy świetlicy we wsi Wojciechów (zadanie inwesty-
cyjne wieloletnie), modernizacja kazimierskiej Baszty (pro-
gram ZPORR), dokończenie przebudowy istniejącego we wsi 
Broniszów budynku świetlicy wiejskiej (program SPO, zada-
nie inwestycyjne wieloletnie). 
9. Kultura fizyczna i sport: pływalnia – porozumienie ze 
Starostwem Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej (zadanie wie-
loletnie z dotacji), boisko sportowe w Kamieńczycach. 

Wywiad przeprowadzi ła  Agnieszka Włusek 
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   Dnia 25 stycznia 2006 r. Burmistrz Miasta  
i Gminy Kazimierza Wielka – Adam Bodzioch go-
ścił w Urzędzie delegację z  Buczackiego Dzier-
Ŝawnego Agrocollege’u. W jej skład weszło 15 stu-
dentów, dyrektor szkoły – Petro Gatz, wi-
cedyrektor – Roman Poburnyj, trzech nauczycieli 
oraz Olga Selska i Romana Ilkiw z Centrum Ukra-
ińsko - Polskiej Współpracy. 
   Głównym celem wizyty młodzieŜy z Buczacza był 
udział w forum „Działalność i osiągnięcia samorzą-
dów uczniowskich szkół z powiatu kazimierskiego” 
zorganizowanym przez dyrektora Zakładu Doskona-

lenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej – Leszka Buckiego. Oficjalne spotkanie w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy rozpoczął Burmistrz – Adam Bodzioch, który serdecznie powitał gości zza 
wschodniej granicy i przypomniał zgromadzonym o podpisanym Porozumieniu dotyczącym współpracy 
między Gminą Kazimierza Wielka, a Gminą Buczacz. W trakcie pobytu w ratuszu młodzi Ukraińcy za-
poznali się z historią i strukturą kazimierskiego samorządu oraz uczestniczyli w posiedzeniu Komisji 
Finansowo BudŜetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej.[Agnieszka Włusek] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   W sobotnie przedpołudnie, 17 grudnia 2006 
roku, odbył się II Przegląd Twórczości Jacka 
Kaczmarskiego, którego inicjatorem i pomysło-
dawcą był Wiceburmistrz Jarosław Miszczyk, 
natomiast organizatorem Kazimierski Ośrodek 
Kultury. Honorowy patronat nad przeglądem 
objął Burmistrz Miasta i Gminy – Adam Bo-
dzioch oraz NSZZ „Solidarność”. 
   Celem przeglądu było upamiętnienie 24 rocz-
nicy wprowadzenia Stanu Wojennego oraz po-
pularyzacja twórczości legendarnego barda „So-
lidarności” Jacka Kaczmarskiego. 
 
 
 

   Przegląd przeprowa-
dzono w dwóch katego-
riach: piosenki i recytacji. 
   W szranki konkursu 
stanęła młodzieŜ repre-
zentująca PGS w Kazi-
mierzy Wielkiej i Ciesz-
kowach, Liceum Ogól-
nokształcące im. Marii 
Curie - Skłodowskiej w 
Kazimierzy Wielkiej, Ka-
zimierski Ośrodek Kul-
tury oraz parafialny ze-
spół „Wbrew pozorom” z 
parafii p.w. PodwyŜsze-
nia KrzyŜa Świętego. 
   W kategorii recytacji 
wystąpiło 18 osób, nato-
miast w kategorii pio-
senka 9 solistów i 2 duety. 
   Uczestników oceniało 
jury w składzie: prze-

wodniczący Jarosław 
Miszczyk – Zastępca 
Burmistrza oraz Zbigniew 
Janik - emerytowany na-
uczyciel muzyki i Ewa 
Więcław – polonistka z 
SSP w Stradlicach. 
  Jako kryteria oceny 
brano pod uwagę: wa-
runki głosowe, inter-
pretację i aranŜację 
utworów oraz ogólny 
wyraz artystyczny i do-
bór repertuaru. 
   Młodzi artyści odwaŜ-
nie sięgali po klasyczne 
utwory Jacka Kaczmar-
skiego, starając się 
nadać im własny cha-
rakter. Mistrzowie słowa 
recytowali utwory o te-
matyce patriotycznej 

wybitnych Polaków, 
m.in. Lecha Wałęsy oraz 
znanych twórców lite-
ratury polskiej - Elizy 
Orzeszkowej i Stefana 
śeromskiego. 
   Dyplomy, nagrody rze-
czowe (atrakcyjne wy-
dawnictwa albumowe) i 
nagrody pienięŜne, lau-
reatom II Przeglądu wrę-
czył Burmistrz Adam 
Bodzioch w asyście Jaro-
sława Miszczyka, Dy-
rektora KOK Aleksandra 
Zwolańskiego, i Dyrek-
tora SSP Nr 3  Roberta 
Głogowieckiego podczas 
popołudniowych uroczy-
stości w KOK, związa-
nych z obchodami 24 
rocznicy wprowadzenia 

Stanu Wojennego. 
Laureaci II Przeglądu 

Twórczości Jacka 
Karczmarskiego 

Kategoria piosenka:  
I miejsce – Sabina 
Zmarlak, II miejsce – 
Kasia Kacińska, III 
miejsce – Marcin Do-
mański. WyróŜnienia 
otrzymali – Bartosz 
Przęzak oraz duet Syl-
wia i Klaudia Kobus. 
Kategoria recytacja:  
I miejsce – Aleksandra 
Kubiec, II miejsce – 
Agnieszka Pęska, III miej-
sce – Karolina Kurek i 
Klaudia Piotrowska. Wy-
róŜnienie otrzymała Jo-
anna Bulka.               
               [Dorota Pilarska] 
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[Wiesław Ładowski, Agnieszka Włusek]                    [Czesław Kowalski]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dnia 19 stycznia 
2006 roku w Kopalni 
soli w Bochni odbyła 
się konferencja in-
auguruj ąca rozpo-
częcie realizacji pro-
jektu (w ramach dzia-
łania 2.7. Funduszu 
Leader + Program Pi-
lotaŜowy) pod nazw ą 
„Źródła sukcesu – 

tworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Lokalnej Grupy Działania z wykorzystani em 
naturalnych zasobów geotermalnych gmin: Bochnia, 
Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, 
Rzezawa, Szczurowa”.   
   W spotkaniu udział wzięły delegacje z poszczegól-
nych gmin, w tym delegacja kazimierska na czele  
z Burmistrzem Adamem Bodziochem.  
   Program „Leader +” to inicjatywa wspólnotowa, 
której podstawowym celem jest stworzenie nowator-
skich rozwiązań w zakresie polityki rozwoju obsza-
rów wiejskich. Środki finansowe potrzebne na reali-
zację programu pochodzą z Europejskiego Fundu-
szu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji. 
Projekt ma za zadanie aktywizację społeczności lo-
kalnej mieszkającej w gminach Bochnia, Drwinia, 
Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rze-
zawa, Szczurowa przy wykorzystaniu zidentyfiko-
wanych potencjałów rozwojowych. Będzie on reali-
zowany na obszarze dwóch województw – małopol-
skiego (sześć gmin) i świętokrzyskiego (jedna gmi-
na). Jak wykazały badania hydrogeologiczne, cechą 
wspólną tych gmin jest występowanie geo-
termalnych wód cenomańskich, które mogą stać się 
wiąŜącym elementem rozwoju tego obszaru.  
   W oparciu o projekt zostanie powołany Konwent 
Strategiczny składający się z 50 osób, w tym po 7 
osób z kaŜdej gminy oraz 1 Sekretarz Konwentu – 
pracownik Urzędu Gminy Szczurowa. Zadaniem 
Konwentu będzie opracowanie dokumentu Zinte-
growanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 
tych 7 gmin, który zostanie skierowany do przegło-
sowania przez Rady Gmin. Następnie po podjęciu 
stosownej uchwały będzie przekazany Lokalnej 
Grupie Działania do realizacji.  
   W skład Konwentu w kaŜdej gminie wchodzić będą: 
przedstawiciele władz samorządowych i instytucji 
gminnych – 2 osoby, reprezentanci środowiska biznesu 
– 2 osoby, mieszkańcy i organizacje pozarządowe  
– 2 osoby, reprezentant młodzieŜy – 1 osoba. 
   Osobą oficjalnie powołującą członków Konwentu 
w danej gminie będzie Burmistrz lub Wójt. Po usta-
leniu składu Konwentu Strategicznego jego członko-
wie zostaną przygotowani do przeprowadzenia spo-
tkań z mieszkańcami, na których będą informować 
o realizowanym projekcie. Istotnym elementem w 
tworzeniu projektu będzie cykl szkoleń przygotowu-
jących do utworzenia Lokalnej Grupy Działania  i 
budowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju.  

 
 
 
    
   Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka in-
formuje, Ŝe Gmina Kazimierza Wielka łącznie z in-
nymi gminami zrzeszonymi w Związku Międzyg-
minnym ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiej-
skich i Ochrony Środowiska w Proszowicach przy-
stąpiła do opracowania projektu dotyczącego za-
kupu i instalacji kolektorów słonecznych. 
   Kolektory słoneczne mogą ogrzewać wodę uŜyt-
kową albo wodę z centralnego ogrzewania. 
   Według informacji jednego z producentów zesta-
wów solarnych podczas słonecznego dnia woda 
uŜytkowa moŜe być podgrzana do temp. 75oC w 
okresie letnim i do temp. 50oC w okresie zimowym. 
Podczas pochmurnego dnia w okresie zimowym 
temp. wody moŜe osiągnąć 20oC. Wykorzystanie 
kolektorów słonecznych daje duŜe oszczędności na 
przygotowaniu ciepłej wody uŜytkowej. 
   Projekt będzie współfinansowany przez Fundusz 
Spójności Unii Europejskiej. Realizację projektu 
przewiduje się na lata 2007 – 2011. 
   Udział w projekcie moŜe wziąć kaŜdy zamieszku-
jący na terenie gminy Kazimierza Wielka w bu-
dynku do którego ma tytuł prawny. 
   Całkowity koszt zakupu i instalacji kolektora 
słonecznego wyniesie ok. 8500 zł, z czego zaintere-
sowany zakupem poniesie ok. 2700  zł, tj. ok. 30% 
kosztu całkowitego. Płatność za zakup i instalację 
kolektora odbędzie się poprzez uiszczenie I raty 
obowiązkowej w wysokości 500 zł, pozostała kwota 
moŜe być spłacana ratalnie, co miesiąc przez okres 
36 miesięcy w ratach po ok. 80 zł, lub teŜ moŜe 
zostać wpłacona w całości. 
   W związku z powyŜszym prosimy osoby zaintere-
sowane wzięciem udziału w projekcie o zgłaszanie 
się do Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wiel-
kiej p.205 w godz. od 8.00 do 15.00 celem wypeł-
nienia ankiety – deklaracji udziału w projekcie. 
Ostateczny termin składania ankiet upływa w dniu 
24 lutego 2006 r. Do wypełnienia ankiety nie-
zbędny jest dowód osobisty oraz informacja o ku-
baturze budynku mieszkalnego i ilości zamieszku-
jących w nim osób. 
   Więcej informacji moŜna uzyskać pod nr tel. 
(041) 3521 – 937 w. 35[Grzegorz MoŜdŜeń] 
 
 
 
 
 
 

   Zgodnie z danymi meldunkowymi w Gminie 
Kazimierza Wielka w dniu 31 grudnia 2005 r. 
było na stałe zameldowanych 17426 osób, w 
tym w mieście Kazimierza Wielka  
6052 osób. W dniu 31 grudnia 2004 roku było 
odpowiednio 17520 osób, a w mieście 6098 
osób. W 2005 roku odnotowano 112 narodzin, 
190 zgonów oraz 88 ślubów, a w 2004 r. 119 
narodzin, 209 zgonów i 93 śluby. [Czesław Kowalski] 

 

[W. Ładowski; A. Włusek] 
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   Kolejny juŜ raz Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza 
Wielka – Adam Bodzioch wspiera lokalną słuŜbę zdrowia. 
Sprzęt medyczny o wartości 7 368, 94 zł otrzymał Samo-
dzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy 
Wielkiej. Nowoczesny elektrokardiograf o wartości 4 950 zł, 
zastąpił stary i wysłuŜony sprzęt często ulegający awarii. 
Ponadto Przychodnia uzyskała w darze ciśnieniomierz rtę-
ciowy, ciśnieniomierz lekarski, słuchawki oraz papier do 
EKG. Poradnia Dziecięca powiększyła swoje wyposaŜenie o 
nowy stół rehabilitacyjny i stolik do przewijania niemowląt.  
   Sprzęt medyczny przekazany przez Burmistrza będzie słu-
Ŝył całej społeczności lokalnej.[Agnieszka Włusek] 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
 
 

WSZYSTKIE DZIECI NA 
 

„KOSTIUMOWY BAL  
 KARNAWAŁOWY” 

 

dnia 19 lutego 2006 roku 
w godz. 1400 – 1800  

do  

KAZIMIERSKIEGO 
OŚRODKA SPORTOWEGO 

W programie: 
 
 

 Wybór Królowej i Króla balu 
 Wspólne zabawy z bałwankiem 
 Konkurs na najbardziej oryginalne przebranie 
 Występy dzieci ze szkół podstawowych 
 Mikołaj z prezentami  
 oraz inne niespodzianki 

 

Organizatorzy:  
 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 
Kazimierski Ośrodek Sportowy 
Kazimierski Ośrodek Kultury 

      

     

 
 
 
 
 
 
             Nowoczesny  

  elektrokar- 

  diograf już  

  służy 

  mieszkańcom  

  Gminy  

ZAPRASZAMY  
na uroczysty koncert  

karnawałowo – jubileuszowy  
z okazji 10-lecia zespołu 

”GORZKOWIANIE”  
który odbędzie się 19 lutego  

2006 roku o godz. 1600 w  
Kazimierskim Ośrodku Kultury 

 
 

Wykonawcy: 
 

�  Soliści Opery Śląskiej w Bytomiu, 
�  Kwartet męski Chóru „Pochodnia”  

 z Częstochowy, 
�  Akademicki Zespół Folklorystyczny  

„Masovia” z Łowicza, 
� Zespół „Gorzkowianie” i inni. 

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  


