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Rekordowy budżet, bo aż 52
miliony 767 tysięcy 400 złotych,

zaplanowano na rok 2009. Budżet ma
zdecydowanie charakter proinwest-
ycyjny–Kazimierza Wielka ma
zamiar przeznaczyć na wydatki
majątkowe (inwestycyjne) 25 161,197
zł. Jest to blisko 50 procent całego
budżetu. Jeszcze niedawno cały
budżet gminy wynosił tyle, ile tegor-
oczna kwota na inwestycje.

Przyczyna tego stanu rzeczy jest konsekwentnie
i skutecznie realizowana strategia rozwoju miasta
i gminy w oparciu o duże wsparcie ze źródeł
zewnętrznych, a właśnie w 2009 roku będą także
realizowane inwestycje dofinansowane przez
Unię Europejską. W pakiecie inwestycji
obowiązuje hierarchia. Priorytetowe są te zadania,
które dofinansowane są z funduszy unijnych.

W drugiej kolejności realizowane będą
inwestycje dofinansowane z innych źródeł, np.
z budżetu państwa, następnie te o charakterze
lokalnym. Jednak szczegółowy harmonogram
prac inwestycyjnych znany będzie dopiero po
rozstrzygnięciu przetargów. W głosowaniu
budżet został przyjęty jednomyślnie dnia
14 stycznia 2009 r. podczas tzw. sesji budżetowej.

Proinwestycyjny budżet

Wiodącą inwestycją w 2009 roku będzie budowa drogi
Odonów – Łyczaków. Koszt tej inwestycji to około

3 mln. zł. z czego 60% to dofinansowanie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,
natomiast pozostała kwota (40%) - wkład własny gminy.
Inwestycja obejmuje następujący zakres robót: budowa
i wzmocnienie nawierzchni drogi, budowa chodników,
przebudowa is tn ie jących zjazdów publ icznych
i indywidualnych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa
oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie zielenią terenu
objętego inwestycją.

Inna – priorytetowa inwestycja – to przebudowa ulicy
Krakowskiej w Kazimierzy Wielkiej. Koszt całkowity tego
przedsięwzięcia to około 1,2 mln. zł. Podobnie jak
w poprzedniej, tak i do tej inwestycji wykorzystane będą
środki zewnętrzne. W tym przypadku dofinansowanie
popłynie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011 (tzw. „schetynówka”). Koszt
inwestycji podzielą między sobą po równo Gmina Kazimierza
Wielka i budżet państwa. Inwestycja obejmuje następujący
zakres robót: przebudowa jezdni i wzmocnienie nawierzchni
drogi, przebudowa chodników, przebudowa istniejących
zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowa
elementów odwodnienia powierzchniowego, budowa

Inwestycje gminne
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Do dnia 31 marca 2009 r. oczekujemy na

zgłoszenia do konkursu na Hejnał Kazimierzy

Wielkiej. Przypominamy, że organizatorem konkursu

jest Burmistrz Miasta i Gminy zaś jego adresatami

muzycy – kompozytorzy, instrumentaliści, uczniowie

średnich i wyższych szkó ł muzycznych.

Przedmiotem konkursu jest projekt muzyczny pod

nazwą Hejnał Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.
Kompozycja powinna uwzględniać specyfikę Miasta

i Gminy oraz ich tradycję. Powinna być związana

z szeroko rozumianym motywem ziemi, którą będzie

reprezentować, tzn. uwzględniać jej specyfikę
i podkreślać tradycję. Ponadto winna w sposób

syntetyczny wyrażać to wszystko, czym Miasto

i okolice były i są w istocie, co stanowi o ich tradycji,

kulturze i atrakcyjności.
Zwycięska praca konkursowa zostanie przed-

stawiona Radzie Miejskiej jako projekt hejnału
Miasta i Gminy wraz z wnioskiem o ustalenie hejnału
Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. W przypadku

przyjęcia wniosku o ustalenie hejnału Miasta i Gminy

przez Radę Miejską zwycięska praca stanie się
hejnałem Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

Na zwycięzcę oczekuje atrakcyjna nagroda
pieniężna.

W niedzielę 11 stycznia

2009 roku Wielka

Orkiestra zagrała po raz 17.

Zebrane pieniądze pomogą
we wczesnym wykrywaniu

nowotworów u dzieci. Kiedy

w dniu drugiego finału
WOŚP w styczniu 1992 roku

Jerzego Owsiaka zapytano,

jak długo będzie grać Wielka

Orkiestra, wykrzyknął: „Do

końca świata i jeszcze jeden

dzień”. Miał rację. Z roku na rok rośnie sława akcji i hojność ofiarodawców. Aprobatę dla tej akcji

widzimy także w Kazimierzy Wielkiej i okolicznych wioskach. Przy Kazimierskim Ośrodku Kultury

powstał Sztab WOŚP. Powstał z prostej przyczyny – po raz kolejny chcieliśmy być zaangażowani,

chcieliśmy zachęcić i pomóc innym włączyć
się do akcji pomocy we wczesnym

wykrywaniu nowotworów u dzieci .

Kazimierski Sztab nie odczuł kryzysu. Na

pewno nie było kryzysu wolontariatu

i dobrego samopoczucia. Pracowało dziesiątki

wolontariuszy – dynamicznych, zarażających

optymizmem ludzi, którzy – w różnych

formach – włączyli się do tej Orkiestry,

o której wiadomo, że gra na najszlachetnie-

jszych tonach. Kwestowali na ulicach miasta

i okolicznych wiosek, przygotowywali ciepłą
herbatę, liczyli zebrane datki, otaczali opieką
wychowanków, przygotowywali program

artystyczny, występowali na scenie Kazimie-

rskiego Ośrodka Kultury, wrzucali pieniążki

do puszek – nie sposób ich zliczyć, wymienić
ale można ogarnąć myślą, w której zawarte są
najserdeczniejsze słowa podziękowania za dar

wolnego czasu, entuzjazmu i zapału. Za

radość, którą wszyscy czuliśmy podczas tej

wyjątkowej, „serdecznej” niedzieli widząc,

jak bardzo wszystkich ogarnął duch

wspólnego działania.
Zebraliśmy 21 750,40 zł. To dużo. Ale w tym

głośnym graniu rodzi się to, czego tak

naprawdę na pieniądze przeliczyć się nie da…

To, czego tak naprawdę na pieniądze przeliczyć się nie da
– czyli nie tylko finansowy

w Kazimierzy Wielkiej
wymiar WOŚP

Czy będzie hejnalistów wielu?
– w oczekiwaniu na zgłoszenia konkursowe
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Raz w roku w okresie karnawału hala
sportowa w Kazimierzy Wielkiej
zamienia się w salę balową. Tak było także
w niedzielę 18 stycznia podczas
Kostiumowego Balu, na który przybyło
kilkaset dzieci wraz z rodzicami.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonali
organizatorzy karnawałowej zabawy:
Burmistrz Miasta i Gminy Pan Adam
Bodzioch, Prezes Kazimierskiego
Ośrodka Sportowego Pan Stefan Marzec
oraz Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka
Kultury PanAleksander Zwolański.

Kostiumowy Bal Karnawałowy

Bal obfitował w wiele atrakcji, a jedną z nich był
program artystyczny. Zgromadzone dzieciaki obejrzały
pokaz kilkunastu tańców w wykonaniu zespołów
„Relax” i „Impuls” z Zespołu Szkół w Topoli pod
kierunkiem Pani Teresy Czapczyńskiej, zespołów
„Stokrotki” i „Volt” z Kazimierskiego Ośrodka Kultury
pod kierunkiem Pani Urszuli Kita, uczniów SSP nr 3
w Kazimierzy Wielkiej, przygotowanych przez Panie:
Beatę Marzec, Renatę Gaweł, Alicję Pławecką, Annę
Michno, Annę Kozioł i Pana Piotra Pietrasika oraz
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Bejscach
przygotowanych przez Panią Ewę Partyka. Po
zakończeniu przez zespoły szkolne maratonu
tanecznego, rozpoczęła się karnawałowa zabawa. Na
parkiecie królowały dzieci poprzebierane w barwne
stroje. Kostiumowy Bal Karnawałowy jest dla nich
jedyną okazją, kiedy mogą wcielić się w ulubione

postaci z bajek i filmów. Maluchy znakomicie się
bawiły w rytm gorącej muzyki pod przewodnictwem
wodzireja – Smoka Wawelskiego, który wraz z towa-
rzyszącymi mu dwoma Śnieżynkami nie pozwolił się
nikomu nudzić. Największe emocje wśród małych
balowiczów wzbudził wybór Króla i Królowej Balu.
Królową Balu 2009 została 9 – letnia Zuzia
Maciantowicz z Podolan, przebrana za czarodziejkę
Hermionę z „Harry'ego Pottera”. Królem Balu został 8
– letni Mateusz Cieślik z Kazimierzy Wielkiej,
przebrany za żółwia Ninja. Uroczystej koronacji
dokonał Smok Wawelski w asyście Śnieżynek.
Ponadto w konkursie na najbardziej oryginalne
przebranie dziewczęce wygrała 10 – letnia Iza Czapla z
Donos. Nagrodę specjalną - (narty dziecięce) - otrzymał
4–letni kazimierzanin Lamine Coulibaly, laureat
konkursu „Mały Mister Ziemi Świętokrzyskiej 2008”.

Ubywa nas

W gminie Kazimierza Wielka odnotowano w tym
okresie (31.12.2007 – 31.12.2008) zgonów
i narodzin. Notujemy zatem ponowny spadek
liczby mieszkańców miasta i gminy w stosunku do
lat poprzednich oraz deficyt narodzin wobec
zgonów.

Boronice ,
Broniszów , Chruszczyna Mała ,
Chruszczyna Wielka Cło ,
Cudzynowice , Dalechowice ,
Donatkowice , Donosy , Gabułtów

, Głuchów , Gorzków ,
Góry Sieradzkie , Gunów-Kolonia

, Gunów-Wilków , Hołdowiec

, Jakuszowice , Kamieńczyce
, Kamyszów , Kazimierza Mała
, Krzyszkowice , Lekszyce ,

Łękawa , Łyczaków ,
Marcinkowice , Nagórzanki ,
Odonów , Paśmiechy , Plechów

, Plechówka , Podolany ,
Sieradzice , Skorczów , Słonowice

, Stradlice , Wielgus ,
Wojciechów , Wojsławice ,
Wymysłów , Zagórzyce , Zięblice

, Zysławice .

230
148

Ludność gminy Kazimierza Wielka w poszcze-
gólnych miejscowościach: 357 (+3)

263 (-3) 147 (-2)
345 (-9), 90 (0)

816 (-1) 279 (+4)
200 (0) 523 (-7)

337 (+4) 139 (+1) 306 (-3)
109 (-4) 167

(+3) 254 (-1) 211

(+1) 210 (+4) 260
(-5) 274 (+5) 270
(+6) 262 (-4) 99 (0)

358 (-3) 190 (-7)
156 (+7) 97 (+1)

513 (-3) 221 (-9)
225 (-3) 68 (-5) 370 (+3)

346 (-2) 290 (-8)
341 (-3) 282 (-7) 205 (+1)

541 (+2) 360 (0)
53 (0) 225 (+1)

252 (-9) 165 (-4)
Wyjaśnienie - cyfry w nawiasach oznaczają liczbę
mieszkańców obecnie w stosunku do 2007 roku
(zgony, noworodki, zameldowania i wymeldowania).
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III 24 godzinny maraton pływacki

Najmłodszy uczestnik maratonu pływackiego

Sebastian Maderak z Donadkowic

Walne zgromadzenie dokonało wyboru nowych władz na kolejną 4 – letnią
kadencję. Prezesem Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Kazimierzy Wielkiej

został ponownie (już na czwartą kadencję) Pan Mirosław Wieczorek, natomiast w

skład Zarządu weszli: Mirosław Wieczorek – Prezes, Jarosław Włodarczyk – v-ce

Prezes, Janusz Szmigiel – v-ce Prezes, Adam Gucał – Skarbnik, Roman Kusak – Kapitan Sportowy,

Jarosław Szastak – SSR, Gospodarz, Jarosław Polanko – Członek, Mariusz Stępczak – Członek,

Andrzej Walkiewicz – Członek.
Przypominamy, że historia Koła w Kazimierzy Wielkiej sięga 1949 roku. Związek opiera działalność
na pracy społecznej członków. Celem jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,

użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.
Nowym władzom składamy gratulacje i życzymy pomyślnej pracy, a wszystkim wędkarzom
ta….akiej ryby!

Dnia 11 stycznia 2009 roku odbyło się Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego oddział w Kazimierzy
Wielkiej. W zebraniu uczestniczyli członkowie
Koła oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza WielkaAdam Bodzioch i V-ce
Burmistrz Czesław Kowalski. Zebranie rozpoczęło się od podsumowania roku
2008zdziałalnościKoła,któreprzedstawiłPrezesMirosławWieczorek.

Polski Związek Wędkarski
Oddział w Kazimierzy Wielkiej
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Pod hasłem: Budujemy dla ludzi dnia 2 lutego
2009 r. o godzinie 10.30 przy giełdzie rolnej

„EKOROL” miało miejsce symboliczne wbicie
łopat oraz rozpoczęcie budowy obwodnicy
Proszowic będącej w ciągu komunikacyjnym
Kraków - Busko-Zdrój. Droga klasy G (tzn. klasy
głównej) przebiega przez Kocmyrzów, Proszowice
i Kazimierzę Wielką. Wszystkie projekty, plany,
symulacje w dniu dzisiejszym zostały sfinalizo-
wane – modernizacja drogi 776 została rozpoczęta.
Tak ważne wydarzenie wzbudziło duże zaintere-
sowanie mediów. Wśród zaproszonych gości nie
zabrakło Marszałka województwa małopolskiego
Marka Nawary. Obecni byli także Starostowie,
Burmistrzowie i Wójtowie zaprzyjaźnionych
powiatów i gmin. W tym gronie znalazł się
burmistrz Kazimierzy Wielkiej Czesław Kowalski
reprezentując gminę nie tylko zaprzyjaźnioną ale –
przede wszystkim – głęboko zainteresowaną
przedmiotową inwestycją, albowiem w niedalekiej

Droga 776

Wiceburmistrz Kazimierzy Wielkiej Czesław Kowalski w towarzystwie
Marszałka Województwa Małopolskiego podczas symbolicznego
wbicia łopat rozpoczynającego budowę obwodnicy Proszowic

przyszłości kolejny etap modernizacji drogi 776
to modernizacja odcinka w granicach gminy
Kazimierza Wielka.
Na poczet tej inwestycji Burmistrz Kazimierzy
Wielkiej znalazł się w gronie osób dokonujących
symbolicznego wbicia łopat i tym samym budowy
nie tylko odcinka ale i całego ciągu komu-
nikacyjnego łączącego Kraków z Buskiem.
Obwodnica Proszowic liczy 3 km. 200 m.
długości, 4 ronda i dwa obiekty (tzn. mosty). Koszt
tej budowy to 31 milionów złotych. Zakończenie
prac nad tą inwestycją przewidziano na listopad
2010 roku.
Modernizacja drogi 776 na odcinku Prusy –
Ostrów (do granicy z województwem
świętokrzyskim) kosztować będzie 109 milionów
złotych a zakończy się w połowie 2011 roku.
Znane są także szczegółowe dane modernizacji
odcinka drogi 776 znajdującego się w granicach

gminy Kazimierza Wielka. Kazimierski odcinek,
tzn. od granicy województwa małopolskiego i
świętokrzyskiego w miejscowości Boronice do
granicy gmin Kazimierza Wielka i Czarnocin w
miejscowości Broniszów liczy 17 km. 388 m.
długości. W ramach prac na tym etapie będzie
miała miejsce przebudowa skrzyżowania ulic
1-go Maja, Piłsudzkiego i Armii Krajowej na
rondo o ruchu okrężnym. Zostanie także
wybudowane rondo na odcinku wjazdu do
Kazimierzy Wielkiej od strony wsi Donosy. Droga
jednopasmowa o szerokości 7 m. rozszerzać się
będzie do 10 m. przed skrzyżowaniami. Jej
integralną częścią będą także chodniki w sołe-
ctwach: Boronice, Kamieńczyce, Skorczów,
Donosy, Jakuszowice, Gabułtów i Broniszów.
W ramach tej inwestycji wybudowany zostanie
także parking na 120 miejsc przy wyjeździe
z Kazimierzy Wielkiej w stronę Krakowa.
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Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy ustaliła już temat kolejnego,

XVII Finału. Będzie nim profilaktyka w dziedzinie

wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych.

Na ulice miast, miasteczek i wsi wyruszą

wolontariusze z kolorowymi puszkami, i będą

zachęcać darczyńców do włączenia się w tą wielką

społeczną akcję. Taki obrazek widoczny będzie także

na ulicach Kazimierzy Wielkiej i okolicznych

wioskach. Nasze miasto po raz kolejny włączyło się w

Orkiestrowe granie. Zawiązał się tu Sztab, którego

Honorowym szefem został Adam Bodzioch Burmistrz

Miasta i Gminy. XVII Finał rozegra się tradycyjnie w

drugą niedzielę Nowego Roku, tj. 11 stycznia 2009 r.

Orkiestrową imprezę organizuje Kazimierski Ośrodek

Kultury.

WIECZÓR WIGILIJNY
Wzeszła już pierwsza gwiazdka, siądźmy razem przy stole.

Niechaj gospodarz domu zrobi znak krzyża na czole.
Niech wszyscy co się zebrali, czyli rodzina cała

Śpiewem kolęd zwiastują, że się wkrótce narodzi Boża Dziecina Mała.
Z ciepłym uśmiechem na twarzy niech wszystkie waśnie porzucą,

Ramieniem swym się obejmą i ciężar nienawiści ze swego serca zrzucą.
Ojciec ze synem niech się kochają, córka nie robi przykrości rodzicom.

Rodzeństwo niech w zgodzie żyje, aby Bóg nie musiał grozić swoją prawicą.
Niech rzekną dobre słowo i się połamią opłatkiem,

Niech sobie szczęścia życzą a Bóg ich wynagrodzi dostatkiem.

Zdzisław Kuliś

Donosy, grudzień 2008

Serdecznie wszystkie dzieci wraz z

opiekunami na

do Hali Sportowej w Kazimierzy Wielkiej

W programie oprócz tańców w gorących rytmach

konkursy z nagrodami, parada przebierańców i wiele

innych atrakcji. Przede wszystkim zaś zapewniamy

niepowtarzalną zabawę i wspomnienia.

Uczestników balu prosimy o przybycie w strojach

karnawałowych.

zapraszamy

Kostiumowy Bal Choinkowy
dnia 18 stycznia 2009 roku

godz. 15.00

Zapraszają Organizatorzy: Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza

Wielka, Kazimierski Ośrodek Sportowy, Kazimierski Ośrodek

Kultury.


