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     Przebudowa dróg gminnych
    
 

 

 

   Rozpoczęły się budowy i remonty dróg w Mieście i Gminie Kazimierza Wielka. 
Został rozstrzygnięty przetarg i podpisano umowę  na przebudowę dróg gminnych 
w sołectwach: Skorczów – Kamieńczyce – dwa odcinki dróg o łącznej długości 
785 m oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym w Kamień-
czycach (339,6 m2), Góry Sieradzkie – 575 m, Sieradzice – 540 m, Boronice – dwa 
odcinki dróg o łącznej długości 990 m, Paśmiechy – Boronice – 1085 m, 
Zysławice – Biskupice – 960 m (na podstawie porozumienia Gmin Kazimierza 
Wielka i Koszyce), Gorzków – Plechów – 460 m, Chruszczyna Mała – 150 m, 
Zagórzyce – 445 m, Donosy – 185 m, Łękawa „Czarnowiec” – 530 m, oraz 
w mieście Kazimierza Wielka na ulicach: Broniewskiego, Jana Pawła II, Stolar-
skiej i Sienkiewicza – odcinki dróg o łącznej długości 862 m. Łączna kwota robót 
wyniesie 1 166 847 zł. Zakończenie przewidziane jest na dzień 1 sierpnia 2006 r.  
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 Remont Kazimierskiej Baszty
 

 

   W połowie maja br. rozpoczął się długo oczekiwany remont kazimierskiej 
baszty. Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowej 
bazy turystyczno – kulturalnej w Gminie Kazimierza Wielka. Zalążkiem po-
wyższego projektu jest adaptacja „Okrąglaka”, w którym swą siedzibę ma mieć
Muzeum Ziemi Kazimierskiej, punkt informacji turystycznej oraz taras wido-
kowy. Rozpoczęte prace remontowe obejmą m.in. zabezpieczenie fundamentów 
zabytkowej budowli, wykonanie nowych stropów, spiralnych schodów między 
piętrami, jak również odnowienie elewacji i podświetlenie obiektu.  
   Inwestycja współfinansowana jest w 65 % z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz w 10 % przez budżet państwa. Zakończenie prac 
inwestycyjnych przewiduje się pod koniec sierpnia 2006 roku. 

                                Przebudowa ul. Przemysłowej  

                                 W miesiącu maj 2006 roku miały miejsce prace inwestycyjne na ul. Przemy-
słowej w Kazimierzy Wielkiej. Została położona nowa nakładka asfaltowa 
(2927 m2) na długości 380 m oraz wykonano dwie zatoki parkingowe. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 125 371 zł. 
   Jednocześnie prowadzony był remont dróg gminnych w mieście Kazimierza 
Wielka, polegający na uzupełnieniu ubytków masą asfaltową ok. 1000 m2

na kwotę 50 630 zł.

 Zagospodarowanie ul. Okrężnej
   
   Zostały zakończone prace budowlane na ulicy Okrężnej w Kazimierzy 
Wielkiej. Prace objęły przebudowę parkingu oraz chodników w jego obrębie 
(3193 m2), budowę drogi wewnętrznej dojazdowej do obiektów handlowych, 
budowę placu koszyczkowego i placu estradowego, przebudowę chodnika 
prowadzącego w stronę kościoła oraz wykonanie odwodnienia parkingu.  
   Na nowym Rynku trwają jeszcze prace wykończeniowe tj. montaż ławek, 
śmietników oraz budowa kwietników. Przy wejściu na Rynek stanął 
gigantyczny dzban z pięknych kolorowych kwiatów, który od razu stał się
atrakcją turystyczną Kazimierzy Wielkiej. 

     Pomost na wyspę
   Po ponad 25 latach wyspa na kazimierskich zalewach znów będzie dostępna.  
Od dłuższego czasu Burmistrz Adam Bodzioch wysuwał koncepcję zago-
spodarowania wyspy na zalewach, jednak główną przeszkodą był brak 
do niej dostępu. Odbudowa istniejącej kładki była odkładana w czasie 
ze względów finansowych, ponieważ koszty wykonania projektu oraz 
wykonanie podestu pociągały za sobą znaczne kwoty. Rozwiązaniem tego pro-
blemu podjął się Sekretarz Czesław Kowalski, proponując zastosowanie znacz-
nie tańszego rozwiązania tj. podestu pływającego, który z powodzeniem jest 
obecnie stosowany na jeziorach mazurskich. Wykonanie zlecono kazimierskiej 
firmie „Danrob” Roberta Najmana. W dniu 17 maja zakończono wodowanie 
i montaż, w którym znaczny wkład wniosła Komenda Powiatowej Straży Pożar-
nej w Kazimierzy Wielkiej. Teraz trwają prace porządkowe i renowacyjne. 
Na środku wyspy stanął piękny kolorowy kwietnik w kształcie łabędzia, który 
również stał się atrakcją turystyczną naszego miasta.  
   Dane podestu pływającego: długość 42 m, 6 przęseł w tym 4 pływające 
i 2 kotwiczące, szerokość 2 m, wyporność jednego przęsła 6,5T.  
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    Budowa krytej pływalni 
   Kontynuowana jest budowa krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej. Termin zakończe-
nia robót przewidziany jest pod koniec września 2006 roku. Inwestycja ta realizowana jest 
wspólnie przez Gminę i Powiat Kazimierski. Koszt budowy obiektu wyniesie ok. 7 mln 
zł, z czego znaczną część kosztów, bo aż 80 % pokryją pieniądze z unijnych funduszy 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Pozostały koszt budowy zrealizowany będzie ze 
środków własnych inwestorów, co stanowić będzie ok. 20 % inwestycji. 

     
 

 

                                                                                                                                          Ogłoszone przetargi   
   
   Ogłoszono przetarg na remont chodników na terenie miasta Kazimierza 
Wielka. Przedmiot zamówienia obejmuje remont chodnika przy ul. Szkolnej na 
długości 315 m, remont chodnika przy ul. Harcerskiej na długości 335 m oraz 
remont chodnika przy ul. Broniewskiego na długości 263 m.  
   Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na budowę oświetlenia ulicznego 
w miejscowościach: Łyczaków (3 szt.), Gorzków (13 szt.), Łękawa „Nagórzany” 
(8 szt.) oraz w mieście Kazimierza Wielka na ul. Partyzantów (5 szt.). 
    Ogłoszono przetarg na wykonanie wodociągu we wsi Łękawa o długości
 463 m oraz stacji uzdatniania wody.  
   Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na budowę kanalizacji 
sanitarnej i biologicznej oczyszczalni ścieków w sołectwie Łękawa. 
   Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie remontu budynku 
mieszkalnego w miejscowości Donatkowice z przeznaczeniem na cele 
mieszkalne. Inwestycja finansowana jest w ponad 75 % przez Wojewodę
Świętokrzyskiego.  

     OSP Łękawa  
   W związku z włączeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawie do 
Krajowego Systemu Ratownictwa – Gaśniczego, trwa budowa garażu pod nowy 
samochód pożarniczy. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest 
na połowę lipca br.

     

 

 

    

 
 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w Kazimierzy Wielkiej 

oraz 

Kazimierski Ośrodek Kultury 
zapraszają na uroczyste otwarcie 

 „Rynku”  

 
 
 

przy ul. Okrężnej w Kazimierzy Wielkiej 

dnia 2 lipca 2006 r., godz. 1500
 

 
 

 

 

 

 

Od godz. 1100 czynne będzie Wesołe Miasteczko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pragnę przeprosić 
wszystkich Mieszkańców  

i Gości za uciążliwości 
wynikające z prowadzenia 

prac inwestycyjnych  
i remontowych na terenie  
naszego Miasta i Gminy 

Adam Bodzioch 
Burmistrz Miasta i Gminy 

w Kazimierzy Wielkiej 

I N F O R M U J E M Y , że Urząd Miasta i Gminy utworzył dwie grupy osób, których zadaniem jest 
sprzątanie miasta. Apelujemy o utrzymanie czystości.

U W A G A  !     Rynek i okolica będą monitorowane. Dewastacja i zaśmiecanie będą karane.
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Dnia 3 maja 2006 r. minęła 215 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpo-

częły się Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Kazimierzy Wielkiej. We Mszy Świętej, którą koncelebrował ks. Rafał Dudała udział wzięli 
mieszkańcy miasta i gminy, przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz władz samorządo-
wych (na czele z Burmistrzem Adamem Bodziochem i Starostą Tadeuszem Batorem). 

   Uroczystość uświetniła 
obecność Orkiestry Po-
żarniczej przy OSP Zię-
blice, pod batutą kapel-
mistrza Zbigniewa Ja-
nika, pocztów sztandaro-
wych ze szkół, organiza-
cji kombatanckich i 
Urzędu Miasta i Gminy  
w Kazimierzy Wielkiej. 
     Po Mszy Świętej koro-
wód pocztów sztandaro-
wych, samorządowców i 
mieszkańców, przy dźwię-
kach orkiestry, przemasze-
rował ulicami miasta pod 
pomnik Tadeusza Ko-
ściuszki, gdzie przedstawi-

ciele władz samorządo-
wych – gminy i powiatu, 
Państwowej Straży Pożar-
nej, Komendy Powiatowej 
Policji i organizacji poli-
tycznych, złożyli wiązanki 
kwiatów.  
   Część oficjalna uroczy-
stości odbyła się w sali wi-
dowiskowej Kazimier-
skiego Ośrodka Kultury. 
Zaproszonych gości po-
witał Dyrektor KOK Alek-
sander Zwolański. Oko-
licznościowe przemówie-
nie wygłosił Adam Bo-
dzioch - Burmistrz Kazi-
mierzy Wielkiej, który 

przypomniał jak wielką
rolę dla Polski odegrała 
Konstytucja 3 Maja.   
   Kolejnym punktem ob-
chodów była uroczysta 
Akademia 3–Majowa. W 
programie artystycznym 

wystąpiły dzieci i mło-
dzież z kółka muzycz-
nego i teatralnego, dzia-
łającego w Kazimierskim 
Ośrodku Kultury oraz  
młodzież ze Szkoły Tańca 
„BAWIMEK”. Jacek Wójcik

   

   

   Na zaproszenie Burmistrza Altenstadt Norberta Sy-
gudy, w dniach 2-5 czerwca 2006 roku w Niemczech 
przebywała delegacja Gminy Kazimierza Wielka w 
składzie: Burmistrz - Adam Bodzioch, Przewodniczący 
Rady Gminy - Lucjan Małek, Z-ca Przewodniczącego- 
Wacław Piwudzki,  Radny - Stanisław Kuc, Sekretarz 
Gminy - Czesław Kowalski, i Pełnomocnik Burmistrza 
ds. kontaktów z Niemcami, tłumacz  -Roman Litwiniuk.  

   Wizyta ta jest kontynu-
acją wznowionych w 
2004 r. kontaktów 
partnerskich z Gminą Al-
tenstadt i  ważnym kro-

kiem do zawarcia peł-
nego partnerstwa miast.  
Parlament Gminy Alten-
stadt już w grudniu 
zeszłego roku przyjął 

uchwałę zobowiązującą
Burmistrza do dążenia  
do partnerstwa naszych 
miast. W pierwszych 
słowach powitania Nor-

bert Syguda zwrócił się
do przedstawicieli obu 
rad miejskich o przyśpie-
szenie prac związanych z 
podpisaniem partnerstwa. 

Na zdjęciu, od lewej: Wacław Piwudzki, Lucjan Małek, 
Adam Bodzioch, Stanisław Kuc, Norbert Syguda, 
Carsten Krästchmer, Roman Litwiniuk. 
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   Jednym z naj-
ważniejszych punktów 
pobytu delegacji polskiej 
było uczestnictwo w ob-
radach rady miejskiej 
Altenstadt oraz spotkanie 
z przewodniczącymi 
wszystkich partii mają-
cych swych przedstawi-
cieli w radzie miejskiej. 
W trakcie rozmów, wszy-
scy deklarowali swe po-
parcie dla podpisania 
pełnego partnerstwa.  
Głównym tematem spo-
tkania z przedstawicie-
lami lokalnego biznesu 
oraz prasy była ewentu-
alna pomoc strony nie-
mieckiej w poszukiwaniu 
strategicznego inwestora 
dla obiektów kazimier-
skiej cukrowni oraz 

współpracy  w zakresie 
ochrony środowiska i po-
zyskiwania energii alter-
natywnej.  
   W czasie wizyty w 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej Altenstadt (jed-
nostka ratownictwa dro-
gowego i chemicznego) 
delegacja polska zapo-
znała się z systemem ra-
townictwa w powiecie 
Friedberg.  Prioryteto-
wym tematem było pozy-
skanie sprzętu strażac-
kiego dla gminnych jed-
nostek OSP. Strona nie-
miecka zapewniła, że 
jeszcze w tym roku prze-
każe lekki samochód 
strażacki dla jednej z jed-
nostek OSP.  
Podczas spotkania z peł-

nomocnikiem niepełno-
sprawnych gminy Alten-
stadt, Burmistrz Adam 
Bodzioch serdecznie po-
dziękował  za przekazane 
specjalistyczne łóżka i 
sprzęt medyczny do  
hospicjum i szpitala w 
Kazimierzy Wielkiej. W 
zamian otrzymał zapew-
nienie o dalszej pomocy. 
Tematem rozmów w ra-
tuszu była współpraca i 
wymiana doświadczeń w 
dziedzinie działalności 
administracji samorzą-
dowej. Burmistrz Adam 
Bodzioch podziękował 
Burmistrzowi Norbertowi 
Syguda oraz całej spo-
łeczności gminy Alten-
stadt za wspaniałą go-
ścinność, wszelką pomoc 

którą dotychczas otrzy-
maliśmy i zapewnił, że 
zaraz po powrocie do 
kraju zostaną wszczęte 
wszelkie niezbędne for-
malności do ratyfikacji 
pełnego partnerstwa obu 
gmin. Zaprosił również
władze gminy Altenstadt 
do Polski na Międzyna-
rodowe Dni Kazimierzy 
Wielkiej, które odbędą
się we wrześniu. Strona 
niemiecka przyjęła zapro-
szenie z wielkim zado-
woleniem, a Burmistrz 
Syguda stwierdził, że bę-
dzie miał ogromny kłopot 
bo chęć uczestnictwa w 
tych obchodach zadekla-
rowała bardzo duża 
liczba mieszkańców Al-
tenstadt. Czesław Kowalski. 

                                   
   

   Dnia 21 kwietnia 2006 roku, kolejny już raz otrzymaliśmy dar od 
mieszkańców zaprzyjaźnionego miasta Altenstadt w Niemczech:  
6 nowoczesnych łóżek lekarskich, 30 szafek oraz kilka stołów. 
   Współpraca rozpoczęta z inicjatywy Romana Litwiniuka  
i Jarosława Miszczyka, poparta konkretnymi decyzjami Burmistrza 
Adama Bodziocha przynosi realne korzyści naszej lokalnej 

  

społeczności. W ubiegłym roku strona niemiecka przekazała 30 łóżek szpitalnych o wartości ponad 
100 tys. złotych. Cieszy ofiarność władz miasta Altenstadt i liderów lokalnych wywołana przez ks. Łukasza 
Zygmunta, bardzo wrażliwego kapłana na potrzeby drugiego człowieka. To jego propozycja pomocy dla szpi-
tala zaowocowała transportem sprzętu medycznego, który został przekazany przy wielkim wsparciu pana 
Hansa Füßleina. W imieniu mieszkańców, a szczególnie pacjentów szpitala serdecznie dziękujemy całej 

społeczności miasta Altenstadt na czele z Burmistrzem Norbertem Sygudą.    Jarosław Miszczyk
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XXXVI Sesja Rady Miejskiej
 

 

   Dnia 13 kwietnia 2006 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ka-
zimierzy Wielkiej zwołano wspólną sesję Rady Miejskiej 
i Rady Powiatu, poświęconą trudnej sytuacji jaka zaistniała 
po ogłoszeniu przez niemiecką firmę „Südzucker” decyzji 
o likwidacji Cukrowni „Łubna”. 
   Na nadzwyczajną sesję przybyli posłowie, senatorowie 
Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele rządu, władze 
wojewódzkie oraz samorządowcy z pobliskich miejscowości. 
   Podczas posiedzenia Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej 
i Rada Powiatu Kazimierskiego jednogłośnie podjęły 
uchwały w sprawie Cukrowni „Łubna”. Rada Miejska 
zwróciła się do Zarządu „Sudzucker Polska sp. z o.o. we 
Wrocławiu o niezwłoczne przedstawienie dokumentów 
świadczących o aktualnym stanie organizacyjnym i zamie-
rzeniach co do dalszego istnienia Cukrowni, podjęcie działań
w celu utrzymania sprawności technicznej Zakładu oraz 
utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia Cukrowni.         

XXXVII Sesja Rady Miejskiej 
   Dnia 28 kwietnia 2006 roku odbyła się kolejna sesja Rady 
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej na której radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kazimierza 
Wielka za 2005 rok oraz pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej 
i Finansowej a także Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
za ubiegły rok. 
   Radni zatwierdzili uchwałę z wykonania budżetu Gminy 
Kazimierza Wielka i udzielili absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy za okres roku budżetowego 2005. Jacek Wójcik

   Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Kazimierzy Wielkiej ma swego 
patrona. Dnia 11 maja 2006 roku miało 
miejsce uroczyste nadanie bibliotece imie-
nia Mikołaja Reja. Uchwałę w tej sprawie 
Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej 
podjęła 21 kwietnia 2005 roku. 
   W podniosłej ceremonii udział wzięli za-
proszeni gości w tym przedstawiciele 
władz samorządowych, dyrektorzy placó-
wek oświatowych, instytucji kultury oraz 
mieszkańcy. 
   Po odczytaniu aktu nadania Bibliotece 
imienia Mikołaja Reja, uroczystego odsło-
nięcia portretu patrona dokonali Jan No-
wak – starosta kazimierski oraz Jarosław 
Miszczyk – zastępca burmistrza w Kazi-
mierzy Wielkiej. Wizerunek patrona wy-
konał pan Lucjan Garbacz.    Jacek Wójcik

   Z okazji Dnia Europy i drugiej rocznicy wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej odbyły się dwie cykliczne 
imprezy dla mieszkańców Miasta i Gminy Kazimierza 
Wielka: „IV Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej” oraz 
„II Halowy Turnieju Piłki Nożnej Narodów Unii Euro-
pejskiej”. Wspomniane wyżej imprezy odbyły się dnia 
7 maja 2006 r., w niedzielę w godzinach popołudnio-
wych. Tym razem w konkursie wiedzy o UE oceniany 
był ogólny poziom wiadomości o każdym z 25 państw 
UE oraz programy artystyczne o wybranych krajach 
wspólnoty. Zmagania te oceniało jury w składzie: Wie-
sław Ładowski przewodniczący oraz Katarzyna Tyduś
i Kinga Gołdyn.Tabelę punktową wypełniała Natalia

Klimczyk. Turniej wiedzy o UE był oceniany w dwóch kategoriach, w kategorii szkół podstawowych i ponad-
podstawowych. Punktacja turnieju przedstawia się następująco: wśród szkół podstawowych zwyciężyła SSP 
Wielgus, następne miejsca zajęły: SSP Krzczonów, SSP Zięblice, SSP Nr 3 Kazimierza Wielka, SSP Gorz-
ków, SSP Sieradzice i SSP Nr 1 Kazimierza Wielka. Wśród szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce 
zdobyło PGS Wielgus a kolejne miejsca zajęły: PGS Kazimierza Wielka, ZSZ Odonów oraz ZSR Cudzynowice. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się również „II Halowy Turniej Piłki Nożnej Narodów UE” rozegrany 
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w kazimierskiej hali sportowej. Rozgrywki prowadzone były w dwóch grupach wiekowych dla szkół podsta-
wowych i gimnazjów. W grupie wiekowej szkół podstawowych wygrała SSP Nr 3 Kazimierza Wielka (kl. 
VI). Kolejne miejsca zajęły: SSP Nr 3 Kazimierza Wielka (kl. V), SSP Nr 1 Kazimierza Wielka (kl. VI), SSP 
Gorzków, SSP Wielgus, SSP Zięblice. Królem strzelców tej grupy został Damian Plewa z SSP Nr 3 Kazimie-
rza Wielka, najlepszym bramkarzem Adrian Kowalski z SSP Nr 3 Kazimierza Wielka a najlepszym zawodni-
kiem został Michał Ziętara również z tej szkoły. W grupie szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna PGS Ka-
zimierza Wielka (kl. I, II) przed drugą drużyną z tej szkoły (kl. III). Królem strzelców tej kategorii wiekowej 
został Łukasz Stępień, a najlepszym bramkarzem Mateusz Wołowski z PGS Kazimierza Wielka (kl. I, II). W. Ł. 

   Drużyna piłki nożnej Publicznego Gimnazjum Sa-
morządowego w Kazimierzy Wielkiej awansowała do 
finałowego turnieju piłki nożnej „Minimundial 2006” 
po zwycięstwie z drużyną Gimnazjum w Wielgusie  
i po remisie 1:1 z Gimnazjum w Cieszkowach.    
    Niezwykłą niespo-
dziankę sprawił młodym 
piłkarskim talentom pan 
Adam Bodzioch – Bur-
mistrz Kazimierzy Wiel-
kiej, który ufundował 
komplet strojów dla najlep-
szej drużyny. Zgodnie z re-
gulaminem turnieju oraz 
losowaniem, stroje w naro-
dowych barwach Wy-
brzeża Kości Słoniowej 
wykonała na zamówienie 

znana w Polsce firma 
TICO pana Rafała Ziętka. 
Na tym nie koniec hojności 
gospodarza gminy pana 
Adama Bodziocha, który 
po wręczeniu strojów wraz 
z zastępcą Jarosławem 
Miszczykiem ufundował 
wyjazd na uroczyste rozpo-
częcie „Minimundialu 
2006” na nowo oddanym 
stadionie Kolportera Ko-
rony w Kielcach.   

   Dnia 5 maja 2006 roku 
drużyna wraz z trenerem, 
panem Markiem Kowal-
skim, dumnie przemasze-
rowała wokół stadionu z 
flagą narodową Wybrzeża 
Kości Słoniowej oraz napi-
sem nazwy drużyny. Fanta-
styczna, radosna atmosfera 
i entuzjazm kilkutysięcznej 
kolorowej grupy kibiców 
tworzyły znakomity klimat 
zabawy i sportowej rywali-

zacji. Na koszulkach naszej 
drużyny nazwa miasta i 
gminy Kazimierza Wielka i 
zapowiedzi spikera były 
super promocją regionu, 
szczególnie wobec obec-
nych gości honorowych, 
m.in. wicewojewody, kon-
sula Niemiec, parlamenta-
rzystów, prezydenta miasta 
Kielc czy przedstawicieli 
samorządów województwa 
świętokrzyskiego.  

   Delegacja wyjechała na Ukrainę na zaproszenie 
władz miasta Buczacz, z którym w ubiegłym roku 
gmina Kazimierza Wielka podpisała porozumienie 
o współpracy i partnerstwie. Harmonogram wizyty 
był bardzo napięty i przewidywał również spotka-

nia z przedstawicielami innych miast i obwodów, m. in. ze starostami administracji terenowej w Mościskach – 
obwód lwowski i Gusjatinie – obwód tarnopolski. W czasie rozmów omawiano szczegóły przyszłej współpracy 
pomiędzy władzami lokalnymi w Polsce i na Ukrainie. Szczególny charakter miał drugi dzień wizyty. W dniu 
26 kwietnia przypadła bowiem 20 rocznica awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Z tej okazji kazimierska 
delegacja wzięła udział w uroczystościach poświęconych tej tragedii w mieście Gusjatin. W oficjalnym wy-
stąpieniu, transmitowanym przez lokalne radio i telewizję, Burmistrz Adam Bodzioch zapewnił, że w tym dniu 
wszyscy łączymy się z ofiarami w bólu i cierpieniu spowodowanym przez kataklizm w którym według 
nieoficjalnych danych zginęło prawie milion ludzi. Z Gusjatina delegacja udała się do oddalonego o 50 km mia-
sta Buczacz. W Buczaczu podpisano umowę wstępną o współpracy i wymianie młodzieży pomiędzy Liceum 
Ogólnokształcącym w Kazimierzy Wielkiej, a szkołą Monastyru Kościoła Grekokatolickiego w Buczaczu. Na 
podstawie tej umowy 50 osobowa grupa młodzieży z Kazimierzy Wielkiej w lipcu pojedzie na Ukrainę, by 
zwiedzić miejsca szczególnie zapisane w historii Polski takie jak: Lwów, Chocim, Kamieniec Podolski, Zbaraż. 

                                   
   

W dniach 25 – 27 kwietnia 2006 r. na 
Ukrainie gościła delegacja samorządow-
ców z gminy Kazimierza Wielka na czele 
z  Burmistrzem Adamem Bodziochem.

   Wizytę zakończyło spotkanie z dyrekcją znajdującej się niedaleko Buczacza szkoły rolniczej, która również
jest zainteresowana podpisaniem porozumienia o współpracy z położonym na terenie gminy Kazimierza 
Wielka ZSR w Cudzynowicach. W czasie podróży kazimierska delegacja odwiedziła także Lwów, gdzie 
zwiedziła odrestaurowany niedawno cmentarz Orląt Lwowskich. Robert Płaszewski

J. Miszczyk
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   Kazimierza Wielka jako jedno z niewielu i je-
dyne na Ponidziu miasto posiada ekstraklasę. Po 
remisie w rewanżowym meczu barażowym  
w Stawigudzie dnia 22 kwietnia br. i wcześniej-
szym zwycięstwie w Kazimierzy Wielkiej drużyna 
Parafialnego Klubu Sportowego Rafaello awan-
sowała do ekstraklasy tenisa stołowego kobiet. 
   Historyczny awans wywalczyły: Antonina 
Szymańska, Magdalena Sikorska, Anna Pro-
kop, Ewelina Krawczuk, Agata Kocela, Marta 
Łańka, Agnieszka Wójcicka i Karolina Marzec.
Trenerem drużyny jest Antoni Kocela. Prezesem 
Klubu – Stefan Marzec.  Jacek Wójcik  

 

 
   Po raz kolejny Urząd Miasta i Gminy organizuje 
letni wypoczynek połączony z profilaktyką dla dzieci 
zamieszkałych na terenie naszej gminy. 
   W tym roku dzieci wyjadą na kolonie do Mszany 
Dolnej, Ustki oraz na Słowację. Są jeszcze wolne 
miejsca na kolonię na Słowacji, w terminie od  
24 lipca do 6 sierpnia 2006 roku. Koszt uczestnictwa 
wynosi 500 zł. Osoby zainteresowane proszone są  
o zgłoszenie się do pok. 111 I piętro UMiG, do dnia  
10 lipca br. lub do wyczerpania wolnych miejsc. C.B.

                                                                                                                                                     Tel. (041) 3521 – 937 w. 29 

ZAPRASZAMY 
na jubileusz 70 – lecia 

Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Zięblicach  

dnia 9 lipca 2006 roku

Jubileusz rozpocznie się polową 
Mszą Świętą o godz. 1500, 

odprawianą na placu przed 
budynkiem remizy OSP w 

Zięblicach, a zakończy publiczną 
zabawą taneczną. 

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  

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

   
   W sobotnie popołudnie, dnia 27 maja 2006 roku, na 
zalewach w Kazimierzy Wielkiej odbyły się zawody 
wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. W zawodach udział 
wzięło 20 uczestników – dziewcząt i chłopców. Po 
dwugodzinnej rywalizacji został wyłoniony zwycięzca. 
Pierwsze miejsce zajęła Ewelina Taw, pokonując m.in. 
Pawła Mamroła, i Mateusza Płaszewskiego. 
   Każdy uczestnik turnieju, bez względu na zajęte 
miejsce otrzymał upominki ufundowane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy i Polski Związek 
Wędkarski oraz okolicznościowe medale ufundowane
 i osobiście wręczone przez pana Adama Bodziocha – 
Burmistrza Kazimierzy Wielkiej. Jacek Wójcik

INFORMACJA  
W dniu 2 lipca 2006 r. o godz. 1000 

 w budynku remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zięblicach odbędzie się  

 
 
 
 

IX Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej  
w Kazimierzy Wielkiej,  

 
 

w którym wezmą udział delegaci reprezen-
tujący 17 OSP z terenu gminy Kazimierza 
Wielka. Na zjeździe podsumowany i za-
mknięty zostanie 5-cio letni okres pracy Za-
rządu Oddziału za lata 2001-2005 oraz doko-
nany zostanie wybór nowych władz Zarządu 
Oddziału M-G Związku OSP RP w Kazimie-
rzy Wielkiej na następną 5-cio letnią kadencję 
tj. na lata 2006-2011.


