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  Spokojnych – 
  jak sumienie 
 sprawiedliwego,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciepłych – jak wiatr wiosenny, 
Pełnych nadziei Ŝycia – jak 

pierwsze kwiaty, 
Radosnych – jak uśmiech 

dziecka: 
Takich właśnie Świąt 
Zmartwychwstania  

Dobra nad złem 
 

Ŝyczy 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Adam Bodzioch 
 

Niech te Święta będą pełne 
nadziei i wiary oraz 

radosnych spotkań przy 
wielkanocnym stole.  

Najserdeczniejsze Ŝyczenia 
z okazji Świąt 
Wielkanocnych 

składa 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Lucjan Małek 
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   Dnia 2 kwietnia 2006 
r. w  pierwszą rocznicę 
śmierci Jana Pawła II, 
mieszkańcy Miasta i 
Gminy Kazimierza 
Wielka złoŜyli hołd 
Wielkiemu Polakowi, 
uczestnicząc w marszu 
papieskim. Marsz zo-
stał zorganizowany z 
inicjatywy Samorządo-
wej Szkoły Podstawo-
wej Nr 3 i Burmistrza – 
Adama Bodziocha. 
Uroczystość rozpoczęła 
się pod tablicą pamiąt-
kową przy Samorządo-
wej Szkole Podstawo-
wej Nr 3, gdzie władze 
samorządowe gminy i 
powiatu, dyrektorzy 
szkół oraz przedstawi-
ciele instytucji złoŜyli 
wiązanki kwiatów. 
Przed wymarszem ks. 
proboszcz Marian Ja-
kubowski odmówił 
modlitwę, nawiązując 
do niepowtarzalnej 
osobowości jaką był 
Jan Paweł II. Tłum 
wiernych z lampionami 
w rękach przeszedł uli-

cami miasta (ul. 
Szkolna, ul. Partyzan-
tów, ul. Jana Pawła II) 
do Kościoła p.w. Miło-
sierdzia BoŜego. Kazi-
mierzanie na znak pa-
mięci przypięli do 
ubrań białe wstąŜeczki. 
Znicze i świece zapło-
nęły nie tylko w miej-
scach upamiętniają-
cych papieŜa Polaka, 
ale takŜe w oknach 
mieszkań. W parafii 
BoŜego Miłosierdzia 
odbyło się spotkanie 
modlitewne, pokaz 
multimedialny ukazu-
jący najwaŜniejsze 
przesłania i homilie 
Ojca Świętego oraz 
odmówiono Apel Ja-
snogórski. MłodzieŜ 
przypomniała zgroma-
dzonym testament 
Jana Pawła II, jak 
równieŜ przedstawiła 
pełne wzruszenia słowa 
wiernych opisujące tę-
sknotę i ból po odej-
ściu papieŜa. W trakcie 
wspólnego śpiewu i 
modlitwy, nie zabrakło 

ulubionej przez Ojca 
Świętego pieśni 
„Barka”. Przed Kościo-
łem społeczeństwo 
utworzyło ze świeczek 
płonący krzyŜ sym-
bolizujący cześć i 
oddanie Wielkiemu 
Polakowi. Msza św. w 
intencji rychłej beatyfi-
kacji Jana Pawła II 
była głównym punktem 
oficjalnych uroczysto-
ści związanych z ob-
chodami pierwszej 
rocznicy śmierci Jana 
Pawła II. Punktualnie  
o godz. 21.37 zabiły 
dzwony, upamiętnia-
jące odejście papieŜa 
Polaka do Domu Ojca. 
Podobne uroczystości 
miały miejsce równieŜ 
w innych kościołach 
naszej gminy. 
   Rok temu cały świat 
wstrzymał oddech z 
powodu śmierci Ojca 
Świętego Jana Pawła 
II, który uwaŜany jest 
za jeden z najwięk-
szych autorytetów mo-
ralnych naszych cza-

sów. Był osobowością, 
która wywarła ogromny 
wpływ na Ŝycie pu-
bliczne w Polsce i nie 
tylko, potrafiła zjedno-
czyć zwaśnione narody 
swym nauczeniem. Dla 
wszystkich Polaków był 
nie tylko papieŜem, ale 
równieŜ człowiekiem o 
niezwykłej mądrości, 
dobroci i miłości do 
bliźniego. Pomimo, Ŝe 
był cięŜko doświad-
czony przez los i znosił 
cięŜką chorobę, potrafił 
do końca swych dni 
zachować pogodę du-
cha i wiarę w dobro 
człowieka. Nikt tak jak 
on nie porywał za sobą 
tłumów ludzi, tak bar-
dzo zróŜnicowanych 
pod względem koloru 
skóry, wyznania i po-
chodzenia. PapieŜ od-
szedł, ale nie umarł 
poniewaŜ wciąŜ Ŝyje w 
naszych sercach i pa-
mięci, o czym świadczą  
liczne uroczystości zor-
ganizowane w pierwszą 
rocznicę jego śmierci. 

w  pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II, mieszkańcy Miasta i Gminy Kazimierza Wielka złoŜyli hołd 
Wielkiemu Polakowi, uczestnicząc w marszu papieskim. 
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   Dnia 12 marca 2006 r. 
w sali widowiskowej Ka-
zimierskiego Ośrodka 
Kultury program arty-
styczny zaprezentował ze-
spół dziecięco – młodzie-
Ŝowy „Fantazja” z Woło-
czysk oraz dobrze juŜ 
znany mieszkańcom Kazi-
mierzy Wielkiej zespół 
„Javorina” ze Złotego Po-
toku. W skład zespołu 
wchodzą głównie nauczy-
cielki ze szkoły w Złotym 
Potoku, które łączy szcze-
gólne zamiłowanie do mu-
zyki. W wypełnionej sali 
widowiskowej znaleźli się 
m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych 
gminy i powiatu oraz dy-
rektorzy szkół i instytucji, 
których serdecznie powi-
tał Burmistrz Miasta i 
Gminy – Adam Bodzioch, 
Dyrektor KOK – Aleksan-
der Zwolański i Dyrektor 
Centrum Ukraińsko – Pol-
skiej Współpracy -  Ro-
man Ilkiw. „Witam ser-
decznie gości z Ukrainy i 
Państwa zgromadzonych 
na widowni. Dziękuję, Ŝe o 
tak późnej porze znaleźli 
Państwo czas, aby zoba-
czyć niepowtarzalne wi-
dowisko przygotowane 
przez Zespoły z Ukrainy. 
Koncert ten szczególnie de-
dykuję Paniom z okazji 
Dnia Kobiet” – powiedział 
Burmistrz. Zespół „Fanta-
zja”, pod kierunkiem Pani 
Zoji Pełyh w strojach na-
rodowych zatańczył m.in. 
kozaka i taniec „Ukraiński 
chłopak”. Gromkimi bra- 
 

 

Na deskach KOK zespół 
„Javorina” wykonał przede 
wszystkim utwory ludowe. 
Twórczość ludowa stanowi 
bowiem największą część 
repertuaru Ukrainek. W 
trakcie występu zaproszeni 
goście usłyszeli  piosenki 
m.in. „Nasza Ukraina”, 
„Czerwone maki”, „Pod 
brzozą”, „Białym kwiatom”, 
„Niezapominajki”. Z okazji 
pobytu w Kazimierzy Wiel-
kiej, Panie z zespołu „Javo-
rina” specjalnie przygoto-
wały polskie piosenki: „ Szła 
dzieweczka”, „Góralu czy ci 
nie Ŝal” i „Matko moja ja 
wiem”. Występ artystyczny 
zespołu dziecięco – młodzie-
Ŝowego „Fantazja” i zespołu 
„Javorina” „porwał za serca” 
kazimierską publiczność, 
która owacją na stojąco wy-
raziła wdzięczność za wspa-
niały koncert. 
   Na zakończenie wieczoru 
Burmistrz Kazimierzy Wiel-
kiej i Starosta Kazimierski – 
Jan Nowak podziękowali ar-
tystom za niepowtarzalny 
występ, wręczając bukiety 
kwiatów gościom zza 
wschodniej granicy. Nato-
miast ks. prałat Andrzej 
Biernacki wraz z Przewodni-
czącym Rady Miejskiej – Lu-
cjanem Małkiem obdarowali 
najmłodszych tancerzy 
słodkimi upominkami, w 
ten sposób nagradzając ich 
cięŜką, ale jakŜe efektowną i 
wzruszającą pracę. Nie-
dzielny program artystyczny 
przygotowany przez zespoły  
z Ukrainy trwał dwie godziny.  
                        Agnieszka Włusek 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 Rok 2006 jest rokiem jubileuszowym 
dla Parafialnego Ludowego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Gorzkowianie”. W ciągu 
minionych 10 lat „Gorzkowianie” wie-
lokrotnie koncertowali w kraju i za 
granicą. Krzewiąc kulturę ludową i 
kultywując tradycje patriotyczne, ze-
spół zyskał miano „ambasadorów pol-
skiej kultury”. 
   Pierwszym akcentem obchodów roku 
jubileuszowego był koncert karnawa-
łowy, który odbył się 19 lutego w sali 
Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Za-
proszonych gości powitał Aleksander 
Zwolański - Dyrektor Kazimierskiego 
Ośrodka Kultury. 
   Koncert rozpoczął klasyczny polonez 
Michała Kleofasa Ogińskiego „PoŜe-
gnanie Ojczyzny”, w barwnych strojach 
z okresu Księstwa Warszawskiego, w 
wykonaniu „Gorzkowian”. Kolejni wy-
konawcy to 25 – osobowy Akademicki 
Folklorystyczny Zespół „MASOVIA” z 
Łowicza, pod kierunkiem Stanisława 
Wieleca. Po przerwie wykonawcy w 
wieczorowych kreacjach zaśpiewali 
„Odę do radości”, zaś w partiach solo-
wych usłyszeliśmy artystów z Opery 
Śląskiej w Bytomiu: Mariolę Płazak – 
Ścibich (sopran) i Huberta Miśkę (te-
nor). Wspomagał ich kwartet wokalny 
Chóru „POCHODNIA” z Częstochowy 
oraz akompaniatorka p.Wanda Dudek. 
   Druga część koncertu miała cha-
rakter klasyczny. Publiczność owacyj-
nie przyjmowała arie z operetek i mu-
sicali, które wykonali soliści Opery 
Śląskiej oraz ks. Andrzej Biernacki. 
Kwartet rewelersów z Chóru „Pochod-
nia”, pod kierunkiem Marka Wojtala 
zachwycił publiczność przedwojennymi 
kabaretowymi piosenkami. 
   Ks. prałat Andrzej Biernacki otrzy-
mał z rąk Burmistrza Adama Bodzio-
cha medal „ZasłuŜony dla kultury” 
oraz dyplom gratulacyjny. Poseł Miro-
sław Pawlak wręczył ks. Andrzejowi 
wykonaną w technice metaloplastycz-
nej miniaturkę Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Zespół „Gorzkowianie” i jego 
kierownik uhonorowani zostali takŜe 
dyplomami od Starosty i Kazimierskiej 
„Solidarności”.     Zdzisław Pilarski   

 
 
 
 

wami publiczność 
nagrodziła oberek 
wykonany przez 9 – 
letnich artystów z 
Ukrainy. Burmistrz 
z rąk młodych 
tancerzy otrzymał 
tradycyjny bochen 
ukraińskiego chleba.  
    



4     Biuletyn Informacyjny Rady i Burmistrza Miasta i Gminy           

 

www.kazimierzawielka.pl     www.kazimierzawielka.biuletyn.net     umig@kazimierzawielka.pl 

           www.kazimierzawielka.pl  

 
 
 

 

 

   Burmistrz Adam Bo-
dzioch wyraził swoją 
dezaprobatę co do li-
kwidacji zakładu, 
wskazując na dramat 
ludzi – 116 pracowni-
ków stałych i blisko 
100 sezonowych, a 
takŜe konsekwencje ja-
kie spadną na samo-
rząd m.in. utrzymanie 
oczyszczalni ścieków 
budowanej na po-
trzeby zakładu. Dr R. 
Schechter uzasadnił 
decyzję względami 
ekonomicznymi i przy-
jętą polityką Unii Euro-
pejskiej zmniejszającą 
ceny cukru, surowca i 
limity.     
   Burmistrz Adam Bo-
dzioch podkreślił, Ŝe o 
decyzji naleŜało uprze-
dzić z przynajmniej 
rocznym wyprzedze-
niem, aby samorząd i 
społeczność lokalna 
mogła przygotować się 
do nowej sytuacji. 
Przedstawiciel firmy 

zapewnił, Ŝe pracow-
nicy będą objęci świad-
czeniami socjalnymi, a 
podatki wobec gminy 
będą płacone do czasu 
sprzedaŜy terenu i 
obiektu zakładu. Na 
koniec wyraził jednak 
gotowość do dalszych 
rozmów. Obecny na 
spotkaniu prezes Ma-
rek Wójcik oświadczył, 
Ŝe plantatorzy mają 
zapewniony zbyt pro-
dukowanego surowca, 
który będzie dostar-
czany do najbliŜszej 
czynnej cukrowni.  
   Tego samego dnia o 
zaistniałej sytuacji zo-
stał powiadomiony Po-
seł RP Przemysław Go-
siewski – Przewodni-
czący Klubu Parla-
mentarnego Prawa i 
Sprawiedliwości. Wła-
dze Miasta wystąpiły z 
pismem do właściciela 
Firmy Südzucker, w 
którym wyraziły sta-
nowczy protest wobec 

nagłej likwidacji Cu-
krowni „Łubna”. Jako 
główny argument 
podano podjęcie decy-
zji bez uprzedniej 
dwuletniej lub przy-
najmniej rocznej zapo-
wiedzi. Fragmenty sta-
nowiska Władz Miasta 
zamieszczamy pod 
artykułem.  
   Dnia 23 marca w Sta-
rostwie Powiatowym 
odbyło się zebranie 
samorządowców, pra-
cowników i plantato-
rów w sprawie Cu-
krowni „Łubna”. Wy-
brano zespół do 
obrony likwidowanego 
zakładu, w skład któ-
rego weszli: Starosta 
Jan Nowak, Burmistrz 
Adam Bodzioch, Wice-
burmistrz Jarosław 
Miszczyk, przedstawi-
ciele plantatorów oraz 
pracownik Cukrowni. 
Głównym celem ze-
społu jest szukanie 
wsparcia u ludzi, któ-

rzy mogą pomóc Cu-
krowni. 
   Dnia 29 marca br. 
delegaci zapoznali 
Pana Grzegorza Bana-
sia – Wojewodę Kielec-
kiego z dramatyczną 
sytuacją Cukrowni 
„Łubna” i prosili o in-
terwencję. Burmistrz 
Adam Bodzioch omó-
wił stanowisko Władz 
Miasta w tej sprawie, 
kładąc nacisk na dra-
matyczne konsekwen-
cje jakie moŜe spowo-
dować tak nagła decy-
zja. Wojewoda zobo-
wiązał się wystąpić do 
ambasady oraz atache 
handlowego, a takŜe 
Ministerstwa Gospo-
darki. Wyraził goto-
wość do dalszych 
działań i wsparcia. 
Obrona najstarszego 
zakładu pracy w re-
gionie trwa. 
   

     Jarosław Miszczyk 
 

   Wielkim zaskoczeniem dla Władz Miasta 
była informacja o likwidacji Cukrowni 
„Łubna”, która dotarła do nas w połowie 
marca 2006 r. Szok tym wi ększy, Ŝe nic 
tego nie zapowiadało. Zakład uno-
wocześniał si ę, wprowadzał skutecznie 
róŜnorodny asortyment i osi ągał sukcesy 
– trzykrotnie zdobywaj ąc w ostatnich 
latach tytuł lidera regionu. 20 marca 2006 
r. w Urz ędzie Miasta i Gminy Kazimierza 
Wielka zostało zorganizowane spotkanie 
Władz Miasta na czele z Burmistrzem 
Adamem Bodziochem, przy udziale 
przedstawicieli Powiatu Kazimierskiego z 
członkiem Zarz ądu Firmy Südzucker 
Polska dr Reinerem Schechterem.  
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   Burmistrz Miasta i 
Gminy Kazimierza 
Wielka stanowczo prote-
stuje przeciw likwidacji 
Cukrowni „Łubna” w Ka-
zimierzy Wielkiej. Wyra-
Ŝam sprzeciw wobec de-
cyzji likwidacji zakładu, 
który jest „sercem” na-
szego miasta, gminy i re-
gionu. To symbol naszej 
ziemi. Zakład ten od po-
czątku istnienia miał cha-
rakter miastotwórczy, 
przyczynił się do rozwoju 
i postępu cywilizacyjnego 
– to 160 lat historii i tra-
dycji. Stwierdzamy, Ŝe od 
ekonomii waŜniejszy jest 
człowiek, na co wskazy-
wał zawsze nasz wielki 
rodak o światowym auto-
rytecie papieŜ Jan Paweł 
II. Zwolnienie niemal z 
dnia na dzień 116 pra-
cowników stałych i blisko 
100 sezonowych narusza 
dobrze rozumiane zasady 
moralne, społeczne i po-
lityczne. Dramat dotyczy 
nie tylko osób pozbawio-
nych pracy, ale przede 
wszystkim ich rodzin, dla 
których zwalniani są 
niejednokrotnie jedynymi 
Ŝywicielami rodziny. 

Wysokość zarobków nie 
pozwoliła im na odłoŜe-
nie środków finansowych 
na trudne czasy, tym bar-
dziej, Ŝe decyzja zapadła 
nagle. 
Zakład produkcyjny Cu-
krownia „Łubna” jest 
największym w regionie i 
nie jest moŜliwe, by w 
krótkim czasie rozwiązać 
problem znalezienia czy 
stworzenia tak duŜej ilo-
ści miejsc pracy wobec i 
tak juŜ wysokiego bezro-
bocia. Znając profesjona-
lizm i znakomitą organi-
zację naszych Sąsiadów 
spodziewaliśmy się za-
powiedzi ewentualnej li-
kwidacji przynajmniej na 
kilka lat wcześniej. Obec-
nie postawiono nas w sy-
tuacji bez wyjścia wobec 
rozwiązania tego ogrom-
nego problemu naszej 
lokalnej społeczności. 
Zatem nie moŜna pogo-
dzić się z faktem likwida-
cji dobrze prosperującego 
dotychczas zakładu – 
niedawnego lidera re-
gionu, którym szczyciło 
się całe województwo, o 
którego sukcesach pisała 
prasa i podawały środki 

masowego przekazu. 
Cukrownia „Łubna” to 
nie tylko zwykły zakład 
pracy, ale przede wszyst-
kim źródło utrzymania 
dla kilkuset osób, rodzin i 
dzieci. 
   Wiele wskazuje na to, 
Ŝe głównym powodem  
likwidacji Cukrowni 
„Łubna” nie są wyłącznie 
przyczyny ekonomiczne 
lecz decyzja Unii Eu-
ropejskiej co do niŜszych 
cen cukru i surowca oraz 
limitu produkcji. Zatem 
trudno zaakceptować, by 
cały cięŜar odpowie-
dzialności spadł na barki 
jednej cukrowni i jednej 
małej nieprzygotowanej 
na taki cios społeczności. 
Nadmienić trzeba, Ŝe 
decyzja UE rozłoŜona jest 
na lata, tymczasem bez-
względne skutki dla 
naszej społeczności mają 
być natychmiastowe. To 
jest nie do przyjęcia. 
Decyzja taka powinna 
być podana przynajmniej 
z rocznym wyprze-
dzeniem, a nie ogłoszona 
nagle, by skutki jej 
rozłoŜyć w czasie. Czas 
ten potrzebny jest do 

przygotowania tutejszej 
społeczności, pracow-
ników zakładu i plan-
tatorów surowca. Po-
waŜnego przygotowania 
wymaga takŜe infra-
struktura komunalna in-
tegralnie związana z cu-
krownią.  
   Ta nagła decyzja moŜe 
spowodować powaŜne i 
nieodwracalne skutki. 
Odwołujemy się zatem 
do dobrze rozumianych 
zasad współpracy są-
siedzkiej i międzynaro-
dowej. Pragnę zwrócić 
uwagę, Ŝe tutejszy samo-
rząd i społeczność lo-
kalna dobrze współpra-
cuje z kierownictwem za-
kładu. Z tego teŜ 
względu mieszkańcy ze 
zrozumieniem odnosili 
się do konsekwencji 
działalności cukrowni w 
dziedzinie ochrony śro-
dowiska, a przede 
wszystkim skutków 
transportu drogowego w 
czasie kampanii cukrow-
niczej.  
   Na koniec pragniemy 
zwrócić uwagę, Ŝe Cu-
krownia „Łubna” wrosła 
w krajobraz naszego re-
gionu, z którym utoŜsa-
mia się kaŜdy mieszka-
niec. Warto mieć świado-
mość, Ŝe nabranie kaŜdej 
łyŜeczki cukru przez 
obywatela naszego miasta 
przywoła na myśl dramat 
jaki zgotowała nam Firma 
Südzucker Polska Sp.  
z o.o. Prosimy zatem  
o wycofanie tej decyzji. 
 
 
Adam Bodzioch - Burmistrz MiG 

Kazimierza Wielka 
Jarosław Miszczyk - Zastępca 

Burmistrza MiG Kazimierza Wielka 
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   Organizatorami zabawy 
byli Burmistrz – Adam 
Bodzioch, Kazimierski 
Ośrodek Kultury i Kazi-
mierski Ośrodek Spor-
towy. Imprezę prowadziło 
dwóch wodzirejów: Alek-
sander Zwolański i  Ire-
neusz Górski. Przez 
cztery godziny na balu 
karnawałowym   bawiło 
się ok. tysiąc dzieci, ro-
dziców i opiekunów.  
Publiczność podziwiała 
występy przygotowane 
przez uczniów i nauczy-
cieli ze szkół podstawo-
wych z Sokoliny, Ka-
mieńczyc i Zięblic. Pro-
gram artystyczny uświet-
niły m. in tańce i piosenki. 

Wystąpiły następujące 
zespoły szkolne:  
- zespół „Stokrotki” z SSP 
w Sokolinie, pod opieką 
Agnieszki Mileckiej, ElŜ-
biety Bieleckiej i Barbary 
Wiązania 
- dzieci z SSP w Kamień-
czycach, pod opieką Mał-
gorzaty Cabala 
- cheerleaderki z SSP w 
Zięblicach, pod opieką 
Izabeli Bryły i Doroty 
Noszczyk. 
   Największą atrakcją 
była wspólna zabawa z 
Bałwankiem i ŚnieŜynką, 
w której uczestniczyło 
wiele dzieci. W trakcie 
szeregu konkursów z na-
grodami, przeprowadzo-

nych przez artystów z 
Krakowa, moŜna było wy-
grać sprzęt sportowy, za-
bawki i słodycze.  
Maluchy tańczyły m. in. 
sambę, oberka, „Ka-
czuszki”, wykonywały 
ćwiczenia gimnastyczne, 
rzucały się sztucznymi 
śnieŜkami oraz wzięły 
udział w zabawie „Jedzie 
pociąg z daleka…”. Bał-
wanek wraz ze ŚnieŜynką 
zabawiał dzieci tak sku-
tecznie, Ŝe co chwila 
rozlegały się śmiechy 
najmłodszych uczestni-
ków balu. Gorące rytmy 
karnawałowe porwały do 
tańca wszystkie dzieciaki. 
W wypełnionej po brzegi 
hali  Św. Mikołaj w asy-
ście ŚnieŜynki Dagmary 
rozdawał słodkie upo-
minki, ufundowane przez 
Burmistrza. Podczas ko-
stiumowego balu karna-
wałowego wybrano króla i 
królową balu. Kandydaci 
musieli wykazać się 
przede wszystkim umie-
jętnościami tanecznymi, 
ale decydujący głos nale-

Ŝał do Św. Mikołaja i 
ŚnieŜynki. Tytuł króla 
zdobył Kamil Kocerba, 
który otrzymał miecz i 
tarczę. Natomiast kró-
lowej Gabrieli Gaweł 
wręczono srebrną koronę 
i berło. Przeprowadzono 
równieŜ konkurs na naj-
bardziej oryginalne prze-
branie, w tej kategorii 
największy aplauz pu-
bliczności uzyskał strój pi-
rata i motylka. W trakcie 
zabawy humor dopisywał 
nie tylko małym kazimie-
rzanom, ale takŜe ich ro-
dzicom. Na zakończenie 
imprezy do tańca zagrał 
zespół „Pod napięciem” z 
Buska – Zdroju, który w 
swym repertuarze zapre-
zentował piosenki bie-
siadne i hity z list prze-
bojów. Kostiumowy bal 
karnawałowy 2006 
moŜna uznać za udany, 
poniewaŜ po kilku godzi-
nach wspólnej zabawy 
dzieci opuszczały halę 
sportową z uśmiechem 
na twarzy, a w rękach 
trzymały drobne prezenty. 

                                  Agnieszka Włusek 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   Dnia 19 stycznia 2006 r. w hali sportowej 
po raz trzeci został zorganizowany 
kostiumowy bal karnawałowy dla dzieci  
z gminy Kazimierza Wielka. Uroczystego 
otwarcia balu dokonali: Burmistrz Miasta  
i Gminy w Kazimierzy Wielkiej – Adam Bo-
dzioch, V- ce Burmistrz – Jarosław Miszczyk, 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Lucjan Ma-
łek i Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kul-
tury – Aleksander Zwolański.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Dnia 30 marca 2006 r. w Urzędzie Miasta  

i Gminy w Kazimierzy Wielkiej przeprowa-

dzone zostały eliminacje miejsko – gminne 

XXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

PoŜarniczej „MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom”. 

 

 
 
    
 

                            W eliminacjach miej-
sko – gminnych wzięło 
udział 18 zawodników 
wyłonionych wcześniej 
na eliminacjach 
szkolnych w szesnastu 
szkołach na terenie 
miasta i gminy Kazi-
mierza Wielka tj. z 10 
samorządowych szkół  
 

 
 
 
 

podstawowych, 2 pu-
blicznych gimnazjów 
samorządowych i 4 
szkół ponadgimna-
zjalnych. 
  Zwycięzcami w po-
szczególnych grupach 
wiekowych zostali:  
I grupa – uczniowie 
szkół podstawowych: 
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I miejsce - śmijewski 
Mateusz (SSP w Cudzy-
nowicach); II miejsce - 
BoŜek Przemysław  
(SSP w Wielgusie);  
III miejsce - Porębski 
Paweł; (SSP w Ka-
mieńczycach). 
II grupa – uczniowie 
gimnazjów: I miejsce - 
Niewiadomski Tomasz 
(PGS w Kazimierzy 
Wielkiej); II miejsce - 

Adamusik Magdalena  
(PGS w Kazimierzy 
Wielkiej); III miejsce - 
BoŜek Kamil (PGS  
w Kazimierzy Wielkiej). 
III grupa – uczniowie 
szkół ponadgimnazjal-
nych:   I miejsce -  
Zborowski Piotr (LO  
w Kazimierzy Wielkiej);  
II miejsce - Gąsłowski 
Damian (ZSZ w Odono-
wie); III miejsce - 

Ogórek Dominik (LO  
w Kazimierzy Wielkiej). 
   Do udziału na elimi-
nacje  powiatowe za-
kwalifikowali się zwycię-
scy poszczególnych grup 
wiekowych w osobach:  
I grupa – śmijewski Ma-
teusz; II grupa – Nie-
wiadomski Tomasz;  
III grupa – Zborowski 
Piotr, Gąsłowski Da-
mian i Ogórek Dominik. 

   Zwycięzcy w poszcze-
gólnych grupach wie-
kowych eliminacji 
gminnych otrzymali dy-
plomy, a wszyscy 
uczestnicy eliminacji 
nagrody rzeczowe ufun-
dowane i wręczone 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy w Kazimierzy 
Wielkiej – Adama Bo-
dziocha. 
        Stanisław Dzięcioł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 

       Z analizy wywozu odpadów 
    komunalnych wykonanych 
 
            

 
 
 
 
 
      
 

Lp. OSP Prezes Naczelnik 

1 Cudzynowice Janiga Stefan Kruszyński Piotr 

2 Chruszczyna Wielka Kozieł Tadeusz Wędel Łukasz 

3 Dalechowice Mazurek Tadeusz Przygodzki Mariusz 

4 Donatkowice Sagan Marian Nowakowski Aleksander 

5 Gabułtów Augustyn Marek Słabosz Janusz 

6 Gorzków Burgiel Zdzisław Gorgoń Robert 

7 Gunów – Kolonia Walczak Janusz, Korfel Janusz 

8 Gunów – Wilków Kilian Henryk Bucki Łukasz 

9 Góry Sieradzkie Maj Tadeusz, Wojtasik Mirosław 

10 Kamieńczyce Konofalski Kazimierz Ciszewski Zenon 

11 Kamyszów Widłak Zdzisław Mol Zbigniew 

12 Łękawa Ciesielski Zdzisław Libura Bogumił 

13 Podolany Lubera Zygmunt, Lubera Jan 

14 Słonowice Kowalski Tadeusz Kolano Zbigniew 

15 Wojsławice Nowak Stefan BoŜek Leszek 

16 Zagórzyce Podkowa Tadeusz Nowak Leon 

17 Zięblice Celuch Adam, Wójcik Jerzy 

   W I kwartale 2006 r. w 17 – tu Ochotniczych StraŜach 
PoŜarnych na terenie gminy Kazimierza Wielka odbyły się 
Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze. Na zebraniach 
między innymi dokonano wyboru władz OSP na następną  
5 – letnią kadencję, tj. na lata 2006 – 2010.    Stanisław Dzięcioł 

    
 

   Ranking ilości mieszkańców  
w poszczególnych sołectwach  
w gminie Kazimierza Wielka w 
2005 r. przedstawia się nastę-
pująco: Cudzynowice (pobyt 
stały 820 osób), Wojciechów 
(548 osób), Donosy (533 osób), 
Odonów (522 osób), Podolany 
(372 osób), Łękawa (368 osób). 
W stosunku do 2004 r. nastą-
piła zmiana na pozycji trzeciej, 
tym razem Donosy wyprzedziły 
Odonów. Z danych meldunko-
wych z 2005 r. wynika, Ŝe naj-
mniej zaludnionymi miejscowo-
ściami w gminie Kazimierza 
Wielka są: Wymysłów (pobyt 
stały 57 osób), Plechówka (77 
osób), Cło (95 osób), Nagó-
rzanki (97 osób). W 2005 r. 
najwięcej mieszkańców przy-
było w Cudzynowicach i Dono-
sach.     Agnieszka Włusek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynika, Ŝe naszej gminie jeszcze daleko do 
ideału. Najlepiej sytuacja przedstawia się w południowo – zachodniej części gminy Kazimierza Wielka. 
Największą wagę do utrzymania czystości i porządku na terenie swych nieruchomości, przywiązuje 
społeczeństwo w miejscowościach takich jak: (dane za miesiąc marzec) Góry Sieradzkie (61 %), Lekszyce 
(61 %), Boronice (58 %), Chruszczyna Mała (53 %), Marcinkowice (52 %), Skorczów (49 %), Kamieńczyce 
(47 %), Krzyszkowice (47 %), Kazimierza Wielka (45 %). Do miejscowości, gdzie odbiór odpadów 
komunalnych jest najniŜszy naleŜą: Zagórzyce (16 %), Gabułtów (18 %), Słonowice (18 %), Kazimierza 
Mała (19 %), Cudzynowice (19 %), Chruszczyna Wielka (20 %), Kamyszów (20 %), Nagórzanki (20 %), 
Stradlice (21 %), Plechów (22 %), Broniszów (23 %). Miejmy nadzieję, Ŝe w najbliŜszym czasie właściciele 
nieruchomości, najemcy lub właściciele lokali zaczną lepiej dbać o czystość i porządek, a sołectwa 
zajmujące ostatnie miejsca w rankingu śmieciowym zmienią pozycje i znajdą się w czołówce. [A. Włusek] 
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   Odbiór odpadów komunalnych z 
terenu miasta odbywa się dwa razy 
w miesiącu, odpowiednio w pierw-
szą i trzecią środę miesiąca (ulice: 
Przemysłowa, Broniewskiego, 15 – 
go Stycznia, Słoneczna, Spółdziel-
cza, Szkolna, Kościuszki, Reja, Al. 
Parkowa, Wesoła, Niecała, Zielona, 
Łabądź, 1 – go Maja, Kolejowa, 
Konstytucji 3 – go Maja, Nowa 
Wieś, Partyzantów, Budzyńska) 
oraz pierwszy i trzeci piątek mie-
siąca (ulice: Armii Krajowej, 
OkręŜna, Cicha, Jabłonowska, 
Harcerska, Gruszkowa, Miodowa, 
Murarska, Agrestowa, Krótka, Kra-
kowska, Stolarska, Lipowa, Kwia-
towa, Wiśniowa, Jachimowskiego, 
Polna, Sienkiewicza, Koszycka, 
Głowackiego, Piłsudskiego, Mali-
nowa). 
   Odbiór odpadów komunalnych z 
terenu sołectw przeprowadzany jest 
raz w miesiącu. O terminach wy-
wozu odpadów Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej infor-
muje za pośrednictwem sołtysów 
oraz inkasentów ZGK i M. 
   Odbiór odpadów budowlanych, 
zielonych i wielkogabarytowych od-
bywa się w kaŜdy czwartek na zgło-
szenie. W stawce opłat nie są wkal-
kulowane koszty odbioru i kompo-
stowania odpadów zielonych 
pochodzących z nieruchomości po-
siadających ogród, jak równieŜ 
koszty odbioru odpadów budowla-
nych i wielkogabarytowych. Jedy-
nie za koszt przejazdu obowiązuje 
opłata.  
   W nowym regulaminie śmiecio-
wym ustalono stawkę opłat - 5 zł 
za wywóz odpadów komunalnych, 
które nie są zbierane w sposób se-
lektywny. Odpady naleŜy gromadzić 
w pojemnikach lub kontenerach o 
minimalnej pojemności 110 litrów, 
ewentualnie workach,  których  
pojemności dadzą wartość 
odpowiadającą przyjętym pojemni-
kom. Przekraczając ustaloną 
pojemność, naleŜy liczyć się  
z  dodatkowymi opłatami. 

Kontakt:  UMiG Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28 – 500 Kazimierza Wielka; tel. (041) 3521-937, (041) 3521-919 
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  

   Firma SARIA  Małopolska Sp. z o.o w Krakowie, oddział Gołcza 32 – 075 
odbiera od rolników padłe zwierzęta. Odpłatność za odbiór wynosi: 

• krowa, owca, koza (je Ŝeli posiadaj ą kolczyki) – 1 zł/szt. 
• świnia (je śli nadany jest numer gospodarstwa oraz sztuka była 

zarejestrowana w Agencji Restrukturyzacji i Moderni zacji 
Rolnictwa) – 1 zł/szt. 

• koń – 400 zł/ szt. (brutto) 
• jeśli zwierz ęta nie posiadaj ą kolczyków lub świnie nie były 

zarejestrowane w AR i MR to rolnik płaci 1 zł za 1 kg padliny oraz  
2 zł za 1 km dojazdu. 

   Posiadacze zwłok zwierzęcych są obowiązani do niezwłocznego 
zawiadomienia o tym Powiatowego Inspektora Weterynarii w Kazimierzy 
Wielkiej, ul. Partyzantów 29, 28 – 500 Kazimierza Wielka albo najbliŜszego 
zakładu leczniczego dla zwierząt. Padłe zwierz ęta (krowy) zgłaszane s ą 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, a pozostałe z wierz ęta przez 
rolników. 
Telefony kontaktowe: 
Powiatowy lekarz weterynarii w Kazimierzy Wielkiej –  (041) 3523890 
Firma SARIA Małopolska – (012) 3873065 

Burmistrz Adam Bodzioch dziękuje 
Panom: Januszowi Szmiglowi, Mie-
czysławowi Szczepanikowi, Wiesła-
wowi Taw i Mirosławowi Wieczor-
kowi, członkom Polskiego Związku 
Wędkarskiego Koło w Kazimierzy 
Wielkiej za pełnienie dyŜurów przy 
obsłudze stopni wodnych na rzece 
Nidzicy. Dzięki ich zaangaŜowaniu i 
pomocy straty spowodowane przej-
ściem wysokiej fali powodziowej na 
rzekach Małoszówka i Nidzica były 
w stosunku do lat ubiegłych 
znacznie mniejsze. [Czesław Kowalski] 

   Z dniem 1 kwietnia Bur-
mistrz Adam Bodzioch 
utworzył dodatkowe dwie 
brygady ludzi, których ce-
lem będzie utrzymanie czy-
stości na terenie miasta i 
gminy. Zatrudnienie znala-
zło kilku bezrobotnych z 
naszej gminy. Po tak cięŜ-
kiej i długiej zimie pracy z 
pewnością im nie zabraknie. 
                 [Czesław Kowalski] 

Wkrótce dowody osobiste starego typu – zielone ksiąŜeczki, które mamy od 
kilku lub nawet kilkudziesięciu lat stracą swą waŜność. Ustawa z 12 września 
2002r. wprowadza obowiązek sukcesywnej wymiany wszystkich dowodów 
osobistych wydanych do 31 grudnia 2000r. Ogólnopolski Program Wymiany 
Dowodów Osobistych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem: do-
wody wydane w latach:1992-1995 do 2006r., a w latach 1996-2000 do 2007r. 
   W celu wymiany dokumentu toŜsamości naleŜy złoŜyć w Urzędzie Miasta  
i Gminy Kazimierza Wielka w pokoju nr 57 wypełniony wniosek wraz  
z dwiema aktualnymi fotografiami o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (lewy pół profil  
z odkrytym lewym uchem) oraz dowodem wpłaty za wydanie dowodu 
osobistego w wysokości 30,00 zł (wpłatę moŜna dokonać w kasie Urzędu 
Miasta i Gminy).Osoby pozostające w związku małŜeńskim powinny doręczyć 
odpis skrócony aktu małŜeństwa. Nowy dowód osobisty zachowuje waŜność 
przez 10 lat od daty wydania, jeśli nie zostanie w tym czasie uszkodzony,  
a dane w nim zawarte nie ulegną Ŝadnej zmianie. Jedynie osoby, które  
w chwili składania wniosku ukończyły 65 rok Ŝycia mają wydawane dowody 
bezterminowo. Przypominamy, Ŝe termin wymiany wszystkich dowodów 
osobistych upływa z dniem 31 grudnia 2007 r.       
 


