
   2/2007 [23]        grudzieñ  2007 rok egz. bezp³atny

Rady i Burmistrza Miasta i Gminy
Kazimierza Wielka

S
 1

5
6

5
7

I
S

N
8

9
5

 -
 Biuletyn

Informacyjny

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

 

Drodzy Mieszkañcy Miasta i Gminy Kazimierza Wielka !

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej    Burmistrz Miasta i Gminy

       Krzysztof Magnes                 Adam Bodzioch
                        

Zbli¿aj¹  siê najpiêkniejsze dni w naszej 

polskiej tradycji 

- Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.

Wigilijny wieczór, op³atek na stole, 

zapach potraw wœród p³on¹cych œwiec...

Niechaj te piêkne dni bêd¹ pe³ne 

rodzinnego ciep³a i radoœci.

Niech szczêœcie i ¿yczliwoœæ 

zagoszcz¹ 

w ka¿dym z naszych domów.

Niech Nowy Rok 2008 bêdzie pe³en 

spokoju, nadziei, 

realizacji najskrytszych marzeñ 

zarówno osobistych jak 

i zawodowych, 

niech bêdzie rokiem sukcesów, 

wszelkiej pomyœlnoœci 

i zwyk³ego 

ludzkiego szczêœcia.

 

 

 

 

 

 

 



Partyzantów w Kazimierzy Wie- rynien PCV. artoœæ inwestycji gmi-W lkiej, przebudowa chodnika przy 5. OSP Zagórzyce - wykonano nnych w 2007 roku siê-
ul.Reja i przy szpitalu rejonowym remont instalacji elektrycznej w gnê³a niebagatelnej kwoty 4 378 
na ul.Partyzantów.     budynku remizy oraz pozyskano 763 z³. Dokonano przebudowy 
Wodoci¹gi samochód po¿arniczy od samorz¹du wielu odcinków dróg gminnych. 
Budowa wodoci¹gu grupowego z partnerskiego z Altenstadt.Dokonano modernizacji i bu-
przy³¹czami dla wsi Wojciechów i £¹czna kwota na inwestycje OSP dowy oœwietlenia ulicznego. 
w ul. Koszyckiej w Kazimierzy wynios³a  81.535 z³. równie¿ o budowie 
Wielkiej, budowa przy³¹czy Remonty szkó³parkingów i chodników w 
domowych w iloœci 143 szt. (w Remont ³azienki oraz kot³owni c.o. mieœcie Kazimierza Wielka. 
trakcie realizacji). Roboty bu- wraz z wymian¹ pieca w Samo-W takcie realizacji znajduje siê 
dowlane objê³y budowê sieci rz¹dowej Szkole Podstawowej w budowa sieci wodoci¹gowej 
wodoci¹gowej z Cudzynowic do Kamieñczycach, remont kuchni w w miejscowoœci Wojciechów oraz 
Kazimierzy Wielkiej (magistrala),  Samorz¹dowej Szkole Podstawowej w ulicy Koszyckiej w Kazimierzy 
-Budowa sieci wodoci¹gowej i Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, Wielkiej.
kanalizacji sanitarnej wraz z czêœciowa wymiana okien w Samo-Drogi gminne
przy³¹czami w ulicach: Weso³ej, rz¹dowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Przebudowa dróg gminnych w 
Zielonej i Nieca³ej w mieœcie Kazimierzy Wielkiej oraz w Samo-so³ectwach: Gabu³tów, Ho³do-
Kazimirza Wielka rz¹dowej Szkole Podstawowej w wiec, Chruszczyna Wielka, 
-Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzkowie, remont zewnêtrzny Kamieñczyce, Dalechowice, 
wraz z przy³¹czami w miejsco- budynku Publicznego Przedszkola Boronice, Gorzków oraz ulica 
woœci Odonów I Etap. Samorz¹dowego w Kazimierzy Polna w Kazimierzy Wielkiej.
Oœwietlenie uliczne Wielkiej.£¹czna kwota prze-£¹czna d³ugoœæ przebudowa-
Budowa i modernizacja oœ- znaczona na remonty placówek nych dróg gminnych wynios³a 
wietlenia ulicznego w so³ectwach: oœwiatowych wynios³a 244.493 z³.ok.4,5 km. 
Gorzków, Odonów, Gabu³tów, Wspó³udzia³ w planowanej  
Wojciechów, Chruszczyna Ma³a  przebudowie drogi wojewódzkiej 
oraz w mieœcie Kazimierza Wielka Kraków - Busko Zdrój - 195.000 

z³. oraz partycypacja w kosztach Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
  wy-wraz z ŒZDW remontu chodnika i 1. OSP Dalechowice -

budowano w stanie surowym gara¿ drogi przy ul.Kolejowej. 
na sprzêt przeciwpo¿arowy i Parkingi i chodniki
samochód po¿arniczy w³¹cznie z Budowa parkingu dla samo-
monta¿em okien PCV i bramy chodów osobowych - 52 miejsca 
gara¿owej. parkingowe przy ul. Partyzantów  

w Kazimierzy Wielkiej z kostki 2. OSP Chruszczyna Wielka -
wymieniono 8 szt. drewnianych  brukowej betonowej - 986 m2 
okien na okna PCV wraz z wraz z wykonaniem odwo-
parapetami.  dnienia parkingu.

Przebudowa chodnika oraz ulicy 3. OSP Góry Sieradzkie - 
dokonano zmiany pokrycia 
d a c h o w e g o  r e m i z y  z  
dotychczasowej dachówki cera-
micznej na blachê  wraz z rynnami 
PCV. 
4. OSP  £êkawa - wykonano 
remont  remizy  s t ra¿ackie j  
polegaj¹cy m.in na dociepleniu 
œcian budynku sty-ropianem i 
po³o¿eniu tynku akry-lowego, 
wyrównaniu œcian wew-nêtrznych 
p ³ y t a m i  g i p s o w y m i  i  
zamontowaniu na budynku remizy 

Nie 
zapomniano
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PODATKI, PODATKI, PODATKI

Dnia 28 listopada 2007 
roku w kazimierskim 
ratuszu odby³a siê sesja 
Rady Miejskiej 
poœwiêcona miêdzy 
innymi kwestii ustalenia 
wysokoœci podatków na 
2008 rok.

orocznie wielkoœæ podatku rok, mog¹ zmniejszyæ cenê Burmistrz zainicjowa³ zasadê, ¿e 
rolnego uzale¿niona jest od bazow¹ ¿yta  i  tak czyni¹ ca³a kwota podatku rolnego jest C

ceny ¿yta, któr¹ podaje GUS. Taki praktycznie co roku. I tu jest przeznaczana na infrastrukturê 
sposób naliczania tego podatku problem, poniewa¿ z podatkiem drogow¹ na wsi, na któr¹ jest 
jest zdaniem wielu samorz¹- rolnym jest œciœle powi¹zana bardzo du¿e zapotrzebowanie, a 
dowców jak i samych rolników subwencja, któr¹ otrzymuje gmina œwiadcz¹ o tym liczne delegacje 
niesprawiedliwy. Przyk³adem tego ze skarbu pañstwa. O jaki procent mieszkañców. Czyli im wiêcej 
jest rok 2008. Og³oszona bazowa Rada zmniejszy cenê bazow¹ ¿yta, wp³ynie podatku, tym wiêcej jest 
cena 1q ¿yta wynosi 58,29z³. o tyle procent gmina otrzyma budowanych dróg. W dniu 28 
natomiast na 2007 rok wynosi³a m n i e j  œ r o d k ó w .  K a ¿ d e  listopada Rada Miejska uchwali³a 
35,52z³. Czyli nast¹pi³ wzrost o zmniejszenie o jedn¹ z³otówkê wielkoœæ bazowej ceny ¿yta na 
oko³o 64%. Gdyby wszyscy ceny ¿yta poci¹ga za sob¹ 41z³. Jak widaæ cena ta znacznie 
rolnicy uprawiali tylko zbo¿a, to zmniejszenie  subwencj i  w odbiega od podanej przez GUS i 
mo¿na powiedzieæ, ¿e mog¹ p³aciæ tysi¹cach z³otych. Dlatego przy spowoduje znaczn¹ utratê su-
taki podatek, ale co maj¹ podejmowaniu decyzji w sprawie bwencji w bud¿ecie na 2009 rok. 
powiedzieæ rolnicy,  którzy ustalenia bazowej ceny ¿yta radni Teraz Burmistrz i Rada Miejska 
zajmuj¹ siê produkcj¹ warzyw lub musz¹ wybraæ taki wariant, aby musz¹ wspólnie ustaliæ sk¹d wzi¹æ 
chowem trzody chlewnej. Ceny tej gmina du¿o nie straci³a na pieni¹dze na pokrycie tej straty tj. 
produkcji w 2007 roku uleg³y subwencji, jak równie¿ obci¹¿enie czy kredytowaæ i zad³u¿aæ gminê, 
znacznej obni¿ce. Rady Gmin przy rolników nie by³o zbyt du¿e.  W czy te¿ szukaæ oszczêdnoœci w 
ustalaniu podatku rolnego na dany naszej gminie, od kilku lat wydatkach.  

oniec roku coraz bli¿ej a 9:00 do 18:00 mo¿na by³o Knadal ok. 14% mie- z³o¿yæ wniosek, a tak¿e na 
szkañców gminy Kazimierza miejscu zrobiæ zdjêcie do 
Wielka nie wymieni³o jeszcze nowego dowodu. Z akcji 
starych dowodów osobistych. skorzysta³o ponad 70 osób. 
Wiêkszoœæ z  tych osób Przypominamy jednoczeœnie, 
przebywa obecnie zagranic¹ i¿ termin sk³adania wnisoków 
jednak s¹ te¿ tacy, którzy z up³ywa z dniem 31 grudnia 
ró¿nych przyczyn nie mog¹ 2007 roku. Zapraszamy do 
odwiedziæ Urzêdu w tygodniu sk³adania wniosków do pok. nr 
pracy. Wychodz¹c naprzeciw 57 na parterze Urzêdu Miasta i 
temu problemowi Burmistrz Gminy w Kazimierzy Wielkiej 
Miasta i Gminy zorganizowa³ 9 w godz. od 7:30 do 15:00.   
grudnia 2007 roku  niedzieln¹ 
akcjê wymiany dowodów 31 grudnia 2007 r.
osobistych.W godzinach od 

NIE ZWLEKAJ - JU¯ CZAS 
WYMIENIÆ DOWÓD OSOBISTY

Ponad 70 osób skorzysta³o z niedzielnej 
akcji wymiany dowodów osobistych 
w kazimierskim ratuszu.
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KAMIENNE GODY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

nia 21 listopada 2007 roku w DKazimierzy Wielkiej mia³a 
miejsce niezwyk³a uroczystoœæ, a 
mianowicie obchody 70-lecia 
Po¿ycia Ma³¿eñskiego Pañstwa 
Weroniki i Bronis³awa Skuta. W 
tym podnios³ym dniu ¿yczenia w 
imieniu mieszkañców gminy z³o¿y³ 
dostojnym jubilatom Burmistrz 
Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 

mierskiej i jej mieszkañcach, co swojego ¿ycia. We wszystkich tych Pan Adam Bodzioch oraz praco-
zawdziêczaj¹ znakomitej pamiêci, opowiadaniach przewijaj¹ siê trzy wnicy kazimierskiego ratusza. 
której nie umkn¹ nawet naj- nadrzêdne wartoœci: mi³oœæ, wiara i   Nie tylko sta¿ ma³¿eñski budzi 
mniejsze szczegó³y z ich ¿ycia. wzajemne zrozumienie. szacunek i podziw, ale i wiek oraz 
 Na spotkaniu zapytani przez   Pan Bronis³aw jest zas³u¿onym kondycja Pañstwa Skutów. Pani 
Burmistrza Adama Bodziocha jaka dzia³aczem spo³ecznym ziemi Weronika liczy sobie obecnie 90, a 
jest recepta na tak udany, d³ugoletni kazimierskiej, a pasj¹ ¿ycia Pani pan Bronis³aw 95 lat, doczekali siê 
sta¿ ma³¿eñski Pani Weronika Weroniki s¹ konie.szeœcioro wnucz¹t i piêcioro 

 ¯yczymy Pañstwu Weronice i odpowiedzia³a: „K³óciliœmy siê, ale prawnucz¹t. Ciekawostk¹ jest fakt, 
Bronis³awowi Skuta wspania³ych i nigdy siê na siebie nie gnie-i¿ Pani Skuta ma a¿ dwadzieœcioro 
d³ugich lat ¿ycia oraz nastêpnych waliœmy”. Podczas uroczystego chrzeœniaków a jej ma³¿onek 
tak podnios³ych i uroczystych s p o t k a n i a  P a ñ s t w o  S k u t a  dziesiêcioro! Jubilaci s¹ skarbnic¹ 
jubileuszy.opowiadali ciekawe historie ze wiedzy o historii ziemi kazi-

To pierwszy odnotowany w 
Kazimierskim Urzêdzie Stanu 
Cywilnego jubileusz 70-lecia 
po¿ycia ma³¿eñskiego. 
21 listopada obchodzili go 
Weronika i Bronis³aw Skuta
z Kazimierzy Wielkiej.

Gratulacje od Burmistrza Adama Bodziocha

JUBILEUSZ 50 LECIA 
PO¯YCIA MA£¯EÑSKIEGO

itam Was  dostojni  Jubilaci na Wtej niezwyk³ej uroczystoœci. 50 
lat temu weszliœcie w zwi¹zek 
ma³¿eñski i wytrwaliœcie  w nim po 
dziœ dzieñ. Jest mi niezmiernie 
przyjemnie goœciæ Was tu, na tym spotkaniu w dniu Waszego œwiêta - tymi s³owami Burmistrz Adam 
Bodzioch przywita³ przyby³ych na uroczystoœæ jubileuszu 50 lecia po¿ycia ma³¿eñskiego goœci.

Jak co roku Prezydent Rzeczy- lizuj¹c¹ mi³oœæ. Dla jubilatów przy-
pospolitej Polskiej Lech Kaczyñ- gotowany zosta³ poczêstunek z 
ski nada³ medale za d³ugoletnie symboliczn¹ lampk¹ szampana, któr¹ 
po¿ycie ma³¿eñskie parom, które wzniesiony zosta³ toast za wszystkich 
pó³ wieku temu zawar³y zwi¹zek goœci, przy dŸwiêkach Marsza 
ma³¿eñski. Dnia 4 grudnia w sali Mendelsona. W imieniu przyby³ych 
konferencyjnej Urzêdu Miasta i ma³¿eñstw g³os zabra³ Pan Józef 
Gminy w Kazimierzy Wielkiej w Zawiliñski, dziêkuj¹c Panu Burmi-
imieniu Prezydenta RP Burmistrz strzowi za przygotowanie tak piêknej 
Adam Bodzioch odznaczy³ meda- uroczystoœci. Po wrêczeniu medali 
lami i wrêczy³ pami¹tkowe dyplo- przyszed³ czas na wspomnienia, ¿arty 
my zaproszonym parom ma³¿eñ- i zaintonowane przez Kierownika 
skim, a ka¿da kobieta otrzyma³a Urzêdu Stanu Cywilnego Pani¹ Mariê 
piêkn¹ czerwon¹ ró¿ê symbo- Zielonkê przyœpiewki. Uroczystoœæ Janina i Zygmunt Klimczyk
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odby³a siê w bardzo mi³ej i podnios³ej atmosferze. Po 
poczêstunku i œpiewach wszystkie pary oraz Pan 
Burmistrz ustawili siê do pami¹tkowego zdjêcia.  

Kazimierza Wielka, Gorgoñ Edward i Irena zam. 
Jakuszowice, Koziñski Tadeusz i Marianna zam. 
Gunów-Wilków, Rojewski Zenon i Stanis³awa zam. 

Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzili: Boronice, Doniec Bogdan i Teodora zam. Gunów-
Klimczyk Zygmunt i Janina zam. Kazimierza Wielka, Wilków, Kaleta Stefan i Alina zam. Kazimierza Wielka, 
Czarny Rudolf i Regina zam. Kazimierza Wielka, Lech Dera Boles³aw i Felicja zam. Plechówka, Wojtasik 
Marian i Kamila zam. Kazimierza Wielka, Sitko Jerzy Mieczys³aw i Krystyna zam. Plechów, Stok³osa 
i Janina zam. Kazimierza Wielka, Chmura Stefan i W³adys³aw i Genowefa zam.Gorzków, Kulesza 
Marianna zam. Kazimierza Wielka, Siwiec Boles³aw i Stanis³aw i Zofia zam. Plechów, Pawlik Marian i 
W³adys³awa zam. Kazimierza Wielka, Kubicki Marianna zam. Marcinkowice, Gruszka Stanis³aw i 
Mieczys³aw i Anna zam. Kazimierza Wielka, Zofia zam. Sieradzice, Ko³odziej Jan i Helena zam. 
Zawiliñski Józef i Alina zam. Jakuszowice, Klimczyk Wojs³awice, Nowacki W³adys³aw i Henryka zam. 
Kazimierz i Zofia zam. Kazimierza Wielka, Kusak £êkawa, Kaczor Józef i Sabina zam. Dalechowice, 
Boles³aw i Romana zam. Kazimierza Wielka, W³usek Stanis³aw i Marianna zam. Chruszczyna Ma³a, 
Trêdowski Henryk i Zofia zam. Kazimierza Wielka, Walasek W³adys³aw i W³adys³awa zam. Kazimierza 
Zachara Stanis³aw i Feliksa zam. Odonów, Wieczorek Wielka, Kowalski Zygmunt i Marianna zam. Kazimierza 
Aleksander i Emilia zam. S³onowice, Porêbski Lucjan Wielka.
i Krystyna zam. Ho³dowiec, Pudo Tadeusz i Irena zam. 

uczciæ ten podnios³y i jak¿e wa¿ny „Muzyka Polska”. Widzowie nia 11 listopada 2007 roku w D dla ka¿dego Polaka dzieñ. Po obejrzeli patriotyczne monologi, Kazimierzy Wielkiej mia³y 
dotarciu do pierwszego przystanku pieœni i przedstawienia, miejsce obchody 89 rocznicy 
na trasie przemarszu delegacje a tak¿e wspominaj¹ce tamte Odrodzenia Pañstwa Polskiego. 
z³o¿y³y kwiaty i odda³y ho³d wa¿ne  wydarzenia  f i lmy i  Uroczystoœci rozpoczê³a Msza Œw. 
Papie¿owi Polakowi. Nastêpnie fotografie archiwalne.w koœciele p/w Mi³osierdzia 
eskortowana przez dwa radiowozy Uroczysty przemarsz ulicami Bo¿ego, w której udzia³ wziêli 
policyjne kawalkada ruszy³a w Kazimierzy Wielkiejsamorz¹dowcy z kazimierskiego 
stronê pomnika Tadeusza Koœciu-ratusza oraz starostwa powia-
szk i  gdz ie  z ³o¿ono  towego a tak¿e poczty sztandaro-
wieñce i kwiaty. Celem we, zaproszeni goœcie i mieszkañcy 
koñcowym pochodu by³ gminy. 
Kazi-mierski Oœrodek    Po wspólnej modlitwie w intencji 
Kul-tury, w którym mia³y ojczyzny i  przy dŸwiêkach 
miejsce przemówie-nia przygrywaj¹cej orkiestry dêtej z 
b u r m i s t r z a  A d a m a  OSP Ziêblice utworzony przed 
Bodziocha i starosty Jana koœcio³em korowód ruszy³ pod 
Nowaka oraz wystêpy tablicê pami¹tkow¹ ku czci Jana 
artystyczne zespo³ów Paw³a II umieszczon¹ na budynku 
dzia³a-j¹cych przy KOK, Samorz¹dowej Szko³y Podsta-
projekcje multimedialne, wowej Nr 3. W kolumnie sz³o wielu 
a tak¿e koncert kwartetu mieszkañców gminy chc¹cych 

 

ŒWIÊTO ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI

Pami¹tkowe zdjêcie jubilatów w sali konferencyjnej
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osadach. ona obecnie analizowana na iódmy rok z rzêdu w Zagó-
  Wykopaliska zajmuj¹ce prze- podstawie znalezisk w labo-rzycach ko³o Kazimierzy S
wa¿nie ok. 2-4 arów powierzchni ratorium Uniwersytetu Jagie-Wielkiej mia³y miejsce wykopa-
prowadzone s¹  w ró¿nych l loñskiego. Mog¹ byæ dwa liska archeologiczne prowadzone 
miejscach ulokowanych na wzgó- przypuszczalne powody emigracji przez Jacka Pikulskiego i Micha³a 
rzu zagórzyckim co pozwala na tych ludzi, albo wezwani przez Grygiela z Instytutu Archeologii 
analizê osadnictwa z kilku epok. swoich zwierz-chników wyruszyli Uniwersytetu Jagielloñskiego. 
Jednak¿e najwiêcej przydatnych w inny region, aby byæ bli¿ej Archeolodzy upodobali sobie to 

e w e n t u a l n y c h  miejsce ze wzglêdu na 
dzia³añ wojennych przebogat¹ historiê tych 
lub te¿ prowadz¹c terenów. Jak wynika z 
wêdro-wny  t ryb  badañ archeologów s¹ tu 
¿ycia udali siê w œlady osadnictwa nawet 
dalsz¹ podró¿ w sprzed 7 tysiêcy lat! Jednak 
p o s z u k i w a n i u  nie tylko, odkryto tak¿e 
odpowie-dniego dla e l e m e n t y  k u l t u r y  
s i e b i e  m i e j s c a .  pochodz¹ce z ró¿nych epok 
W i a d o m e  j e s t  nie powi¹zanych ze sob¹ w 
natomiast, i¿ ponad ¿aden sposób, co œwiad-
100 lat po tych czy³oby o upodobaniu sobie 
osadnikach w tym owego  wzgórza  ko ³o  
s a m y m  m i e j s c u  Zagórzyc  na  mie j sce  
zamieszkali pierwsi zamieszkania przez ró¿ne 
s³owianie. typy  osa-dników.  Od 
  W z g ó r z e  czasów wczesnego neolitu, 
zagórzyckie jest  po-przez okres panowania informacji jest tutaj z czasów 

obecnie znane we wszystkich C e s a r s t w a  R z y m s k i e g o  i  Cesarstwa Rzymskiego. Znale-
krêgach archeolo-gicznych w ca³ej wczesnego œrednio-wiecza, a¿ do zione elementy narzêdzi codzie-
Europie. Na kolejne lata badacze z czasów wojen napoleoñskich i nnego u¿ytku  i  garderoby 
niemal¿e ca³ego kontynentu i nie okupacji hit-lerowskiej ludzie pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e ludzie 
tylko deklaruj¹ chêæ odwiedzenia zamieszkuj¹cy w tym miejscu tam ¿yj¹cy zajmowali siê upraw¹ 
tego niezwyk³ego miejsca i zos tawia l i  po  sob ie  wie le  roli oraz to, i¿ byli w bliskich 
poczucia na w³asnej skórze przedmiotów pomagaj¹cych kontaktach handlowych z kupcami 
obecnoœci w miejscu gdzie otwiera obecnie archeologom na zbadanie pochodz¹cymi z terenów Cesa-
siê przed nimi prastara historia. historii tej ziemi oraz kultury rstwa. Nieznana jest jednak 

spo³ecznoœci ¿yj¹cych w tych przyczyna opuszczenia osady, jest 

EKSPEDYCJA ZAGÓRZYCKA

Wystaj¹ce z niewypa³ów w dolnej czêœci kable sugeruj¹, i¿ by³y one 
przygotowane do kontrolowanego zdetonowania. Znalezisko znajdowa³o siê w 
pobli¿u jednego z gospodarstw oraz w s¹siedztwie drogi wojewódzkiej nr 768 co 
stwarza³o zagro¿enie dla mieszkañców miejscowoœci i u¿ytkowników trasy 
Jêdrzejów-Koszyce. 
Zaraz po odkryciu nietypowego wykopaliska powiadomieni zostali saperzy z 
Centrum Szkolenia na Potrzeby Si³ Pokojowych w Kielcach, którzy 
poinformowali, i¿ na miejscu zjawi¹ siê w poniedzia³ek ko³o po³udnia. Miejsce 
zagro¿enia natychmiast zosta³o zabezpieczone a pracownicy UMiG Kazimierza 
Wielka pe³nili dy¿ur a¿ do wieczora kiedy to nadzór nad terenem niebezpiecznym 
przejê³y jednostki OSP z: Zagórzyc, £êkawy i Gabu³towa, które pe³ni³y tam 24 
godzinne dy¿ury,  a¿ do przybycia saperów.

EW BU H   NI Y C Y W
OJ IEC WIW C HO E

Stanowisko archeologiczne w Zagórzycach

Dnia 2 listopada w miejscowoœci Wojciechów pracuj¹cy przy budowie 
wodoci¹gu operator koparki na g³êbokoœci jednego metra natkn¹³ siê na 
dwa pó³metrowe niewybuchy, najprawdopodobniej s¹ to pociski 
moŸdzierzowe pochodz¹ce z czasów II Wojny Œwiatowej.

Zastêpca Burmistrza Czes³aw Kowalski 
obok znalezionych pocisków 
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Dnia 26 listopada 2007 roku ruszy³a Miêdzygminna Liga 
Siatkówki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy. Zespo³y 
rywalizowaæ bêd¹ co poniedzia³ek w trzech fazach turnieju: I 
FAZA - ka¿dy z ka¿dym do 3 wygranych setów, II FAZA - 
"play-off" miejsca 1-4, 2-3 do 2 wygranych meczów, III FAZA 
- fina³y do 2 wygranych. Mecze rozgrywane bêd¹ w Hali 
Sportowej Kazimierskiego Oœrodka Sportowego. Do 
rozgrywek zg³oszone zosta³y nastêpuj¹ce dru¿yny: „Oœwiata” 
Kazimierza Wielka, „ZSZ Skalbmierz”, „Stra¿” Kazimierza 
Wielka, „Wis³a” Opatowiec, „ZSR Cudzynowice”, „LO 
Kazimierza Wielka”, „Mega Bonus”, „Siwy Dym”, 
„Ekonomik” - Odonów.

O Puchar Burmistrza !

Dnia 7 grudnia 2007 roku w Kazimierzy Wielkiej 
mia³o miej-sce spotkanie reaktywacyjne 
Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Ziemi 
Kazimierskiej. Stowarzyszenie opiera swoj¹ 
dzia³alnoœæ na pracy spo³ecznej cz³onków i tworzy 
warunki do wspó³pracy z organami administracji 
rz¹dowej i samorz¹dowej, instytucjami kultury, 
podmiotami gospodarczymi oraz innymi osobami Miasta i Gminy Adam Bodzioch, Przewodnicz¹cy Rady 
fizycznymi, którym le¿y na sercu rozwój ziemi Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Krzysztof Magnes, a 
kazimierskiej. Celem Stowarzyszenia jest te¿ tak¿e trzyosobowa delegacja „Ekspedycji Zagó-
kultywowanie w spo³eczeñstwie wartoœci rzyckie j”  z  Ins ty tu tu  Archeologi i  UJ  pod  
historyczno-  kulturowych i tradycji regionalnych przewodnictwem Pana Jacka Pikulskiego. Naukowcy 
oraz pozyskiwanie œrodków finansowych obiecali wsparcie merytoryczne w³adz Instytutu 
krajowych i unijnych na renowacjê i rekonstrukcjê Archeologii Uniwersytetu Jagielloñskiego dla 
zabytków. Na pierwszym zebraniu od 2001 roku Stowarzyszenia jak i osobiœcie zaproponowali w³asne 
kiedy to zawieszono dzia³alnoœæ, wybrano nowego poparcie  i  pomoc dla  wszelkich inicjatyw 
Prezesa, Zarz¹d Stowarzyszenia oraz Komisjê Stowarzyszenia maj¹cych na celu promocjê ziemi 
Rewizyjn¹. Nowo wybranym Prezesem SIL ZK kazimierskiej oraz renowacjê i odbudowê miejscowych 
zosta³ dr Tadeusz Podkowa, w sk³ad Zarz¹du zabytków. Podczas walnej dyskusji na temat reaktywacji 
weszli: Witold Nowak, Robert Rubacha, Marek Stowarzyszenia wyra¿ono przekonanie, i¿ bêdzie to 
Swat, Robert P³aszewski, Zdzis³awa Kusak, Jan znakomita inicjatywa mog¹ca siê przyczyniæ do wzrostu 
Maroszek, B³a¿ej Matera, Tadeusz £uszczyñski. atrakcyjnoœci tych ziem, zarówno pod wzglêdem 
Natomiast cz³onkami Komisji Rewizyjnej wybrani turystycznym jak i gospodarczym. SIL ZK ma tak¿e 
zostali: Stanis³aw Wojtasik, Maria Tracz oraz Emil zamiar w przysz³oœci przy wspó³pracy z Urzêdem Miasta 
Kozie³. W spotkaniu oprócz 29 osób, które z³o¿y³y i Gminy w Kazimierzy Wielkiej wydawaæ wspóln¹ 
deklaracje cz³onkowskie zostaj¹c przez to gazetê lokaln¹ informuj¹c¹ o wydarzeniach regionalnych 
cz³onkami SIL ZK wziêli udzia³ równie¿ Burmistrz oraz wszelkich dzia³aniach Stowarzyszenia.    

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych Ziemi Kazimierskiej

W dniach 15-16 wrzeœnia mia³y miejsce II 
Miêdzynarodowe Dni Kazimierzy Wielkiej w trakcie, 
których odby³o siê jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ 

w historii regionu a mianowicie podpisanie Umowy o Partnerstwie pomiêdzy miastami Altenstadt i Kazimierza 
Wielka. Umowa reguluje elementy wspó³pracy miêdzy obydwoma samorz¹dami w kwestiach rozwijania ju¿ 
istniej¹cych przyjaznych stosunków, udzielaniu wzajemnych rad i pomocy w zakresie zadañ komunalnych oraz 
na inicjowaniu i rozszerzaniu kontaktów pomiêdzy organizacjami sportowymi, kulturalnymi i turystycznymi, a 
tak¿e na budowaniu porozumienia pomiêdzy mieszkañcami miast partnerskich. Burmistrz Kazimierzy Wielkiej 
Adam Bodzioch i Burmistrz Altenstadt Norbert Syguda na g³ównej scenie w obecnoœci zaproszonych goœci oraz 
mieszkañców gminy dokonali historycznego aktu ratyfikowania porozumienia partnerskiego oraz przekazania 
kluczyków do wozu stra¿ackiego bêd¹cego darem samorz¹du z Altenstadt dla gminy Kazimierza Wielka.

PARTNERSTWO MIAST
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Kontakt: UMiG Kazimierza Wielka, ul. T. Koœciuszki 12, 28  500 Kazimierza Wielka; tel. (041) 3521-937, (041) 3521-919
e-mail:   strony internetowe:   

Z³o¿yli: Jacek Wójcik, Przemys³aw Podkowa e-mail:  tel. 3521-937 w. 22 i 26  
umig@kazimierzawielka.pl www.kazimierzawielka.pl www.kazimierzawielka.biuletyn.net

jacek@kazimierzawielka.pl

 

PO RAZ 16-TY
zagra Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy

Dnia 13 stycznia 2008 po raz kolejny w Kazimierzy Wielkiej 
zagra Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Fina³ WOŒP jest 
ca³odziennym zbieraniem pieniêdzy przez osoby posiadaj¹ce 
„orkiestrowe” identyfikatory. Celem XVI Fina³u bêdzie 
pomoc dzieciom  ze schorzeniami laryngologicznymi. Ten cel 
realizowaæ bêdzie 100 wolontariuszy, którzy zg³osili siê do 
siedziby Sztabu przy Kazimierskim Oœrodku Kultury. M³odzi, 
wra¿liwi na ludzkie potrzeby ludzie wyrusz¹ na ulicê miasta i 
okolicznych wiosek z charakterystycznymi puszkami, 
identyfikatorami i  jak zwykle  doskona³ymi humorami.
Atrakcji nie zabraknie te¿ w Kazimierskim Oœrodku Kultury, 
gdzie od wczesnych godzin zagra orkiestra z³o¿ona z wielu 
muzyków. Tradycyjnie chêæ udzia³u w programie 
artystycznym zadeklarowali uczniowie wszystkich szkó³ 
z terenu gminy Kazimierza Wielka. Harmonogram wystêpów 
jest wiêc tak d³ugi, ¿e  parafrazuj¹c s³owa Jurka Owsiaka  
w Kazimierzy Orkiestra powinna graæ o jeden dzieñ d³u¿ej. 
A oto kilka faktów:
·Sztab „Artystyczny”  Kazimierski Oœrodek Kultury
·Sztab „Finansowy” - SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej
·Honorowy Szef Sztabu WOŒP Pan Adam Bodzioch 
Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
·Szef Sztabu WOŒP Pan Aleksander Zwolañski Dyrektor 
Kazimierskiego Oœrodka Kultury
·Istnieje mo¿liwoœæ sk³adania darów - fantów na rzecz WOŒP, 
spoœród których najciekawsze bêd¹ zlicytowane w czasie 
bloku imprez a pozosta³e zostan¹ sprzedane na kier-
maszowym stoisku WOŒP. Przedmioty  z podanym adresem 
darczyñcy i cen¹  prosimy przekazywaæ do Kazimierskiego 
Oœrodka Kultury. Fanty przyjmujemy do 4 stycznia 2008r. 
·Telefon, pod którym udzielone zostan¹ wszelkie informacje 
na temat Fina³u WOŒP w Kazimierzy Wielkiej: 041 35 21 201.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Kazimierza Wielka

Kazimierski Oœrodek Kultury
zapraszaj¹ na  

SYLWESTER POD GWIAZDAMI

Na Kazimierskim Rynku spotka Was wiele 
niespodzianek: dla spragnionych tañca  zespó³ 

muzyczny, dla ³asuchów  Miko³aj z cukierkami, 
dla estetów  pokaz ogni sztucznych, a dla 

wszystkich doskona³a zabawa

31 grudnia 2007 r. godz. 20.00

Kostiumowy Bal 
Karnawa³owy

Serdecznie zapraszamy
wszystkie dzieci wraz z opiekunami na

dnia 3 lutego 2008 roku
godz. 15.00

do Hali Sportowej 
w Kazimierzy Wielkiej

W programie oprócz tañców w 
gor¹cych rytmach  konkursy z 

nagrodami, parada przebierañców i 
wiele innych atrakcji. Przede 

wszystkim zaœ niepowtarzalna 
zabawa i wspomnienia. 

Uczestników balu prosimy o 
przybycie w strojach karnawa³owych.

Organizatorzy: Burmistrz Miasta i Gminy 
Kazimierza Wielka, Kazimierski Oœrodek Kultury, 

Kazimierski Oœrodek Sportowy
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