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Symbole miasta… Herb, Sztandar, Hejnał. 
 Herb jest podstawowym symbolem miasta. Oprócz herbu, miasto posiada sztandar, który został 
ufundowany przez społeczność kazimierską a inicjatorem ufundowania był ówczesny Burmistrz 
MiG - Adam Bodzioch. Sztandar zawiera herb na granatowym tle z napisem - ”Miasto i Gmina 
Kazimierza Wielka” - na jednej stronie. Druga strona zawiera godło Polski i napis - Bóg, Honor 
Ojczyzna, tło drugiej strony stanowią barwy narodowe. 

3 maja 2005 roku w XV rocznice powstania Samorządu, sztandar został poświęcony i tym sa-
mym zaprezentowany mieszkańcom Gminy Kazimierza Wielka. 

Miasto Kazimierza Wielka ma swój hejnał, który po raz pierwszy odegrany został w 50 rocznicę 
uzyskania praw miejskich z tarasu zabytkowej „Baszty”. 
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Kalendarium wydarzeń 25 - lecia samorządu kazimierskiego. 
1. Wybory I samorządu  ............................................. 1990r. 

2. Budowa nowoczesnej szkoły podstawowej w Wielgusie .......... 1997r. 

3. Utworzenie powiatu kazimierskiego  .............................. 1999r. 

4. I bezpośrednie wybory Burmistrza  .............................. 2002r. 

5. Oddanie do użytku hali sportowej /utworzenie KOS/  .......... 2003r. 

6. I Przegląd Twórczości J Kaczmarskiego  ........................ 2004r. 

7. I Międzynarodowe Dni Kazimierzy Wielkiej  .................... 2006r. 

8. Otwarcie zrewitalizowanej Baszty ”okrąglaka”  ................. 2006r. 

9. Otwarcie i oddanie do użytku rynku  ............................ 2006r. 

10. Oddanie do użytku krytej pływalni ............................. 2006r. 

11. Dni Papieskie, Pierwszy Honorowy Obywatel Kazimierzy Wielkiej 
 ......................................................................... 2007r. 

12. Dni Kultury Chrześcijańskiej  .................................... 2008r. 

13. Pierwszy „Orlik” nowoczesny kompleks sportowy  .............. 2009r. 

14. Hejnał kazimierski na 50-lecie miasta  ........................ 2009r. 

16. Otwarcie zrewitalizowanego parku  ............................. 2010r. 

17. Przystąpienie Kazimierzy do organizacji turystycznej „Szlak Jagiel-
loński”  ................................................................. 2010r. 

18. Kazimierza wśród laureatów VI edycji Plebiscytu „Euro-
Gmina” 2009/2010  ........................................ 2010r. 

19. Otwarto, oddano do użytku zbiornik retencyjny  ... 2013r. 

20. Oddanie do użytku drogi Kraków-Kazimierza-Busko  2013r. 

21. Otwarto zrewitalizowany „LACON”  .................. 2014r. 

22. 25-lecie Samorządu – Uroczysta Sesja RM ......... 2015r. 
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Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka – Adam Bodzioch 
Szanowni Państwo, 

Przedkładamy Państwu specjalne wydanie Biuletynu Informacyjnego kazimierskiego samo-
rządu. Okazja jest wyjątkowa. 27 maja 2015 roku minęło 25 lat od pierwszych, demokra-
tycznych wyborów samorządowych. Stało się to możliwe dzięki wprowadzonej 25 lat temu 
reformie samorządowej, która przełamała monopol państwa autorytarnego: 

- monopol polityczny, bo wybory gminne w 1990 roku były pierwszymi w pełni wolnymi 
i  demokratycznymi wyborami, 

- monopol władzy centralnej, bo władze lokalne uzyskały konstytucyjne prawo do wyko-
nywania wielu funkcji publicznych we własnym imieniu, 

- monopol własności państwowej, bo gminy uzyskały osobowość prawną i przejęły 
znaczną cześć ówczesnej jednolitej własności państwowej, 

- monopol w finansach publicznych, bo nastąpiło wyodrębnienie budżetów samorządów 
z całości budżetu państwa. 

Reforma samorządowa spowodowała między innymi to, że udało nam się odmienić 
kształt życia publicznego. Odrobiliśmy zaległości w modernizacji kraju. Rozwinęliśmy spo-
łeczeństwo obywatelskie. Poprzez partnerstwo samorządów zbudowaliśmy nowe struktury 
współpracy międzynarodowej. Od roku 2004 samorządy zainwestowały miliardy złotych 
z budżetu UE w przedsięwzięcia rozwojowe. 

Dziś, z perspektywy 25 lat, z dumą mogę powiedzieć, że reforma samorządowa była 
jednym z elementów programu „powrotu do Euro-
py” zaproponowanego przez premiera  
Tadeusza Mazowieckiego. 

W Biuletynie tym przedstawione są  –
Państwu w „pigułce” dzieje naszej lokalnej spo-
łeczności w tym okresie. Pragniemy przypomnieć 
ludzi wszystkich kadencji, organy stanowiące 
i wykonawcze, sołtysów, działaczy społecznych 
oraz twórców reformy samorządowej, wśród któ-
rych są także Honorowi Obywatele Gminy Kazi-
mierza Wielka. Chcemy przypomnieć ważniejsze 
wydarzenia i okazać pamięć i uznanie tym, którzy 
włożyli swój wkład w budowanie naszej małej Oj-
czyzny. 

25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 
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Położenie i dane... 
Miasto i gmina Kazimierza Wielka leży w południowej części woj. Świętokrzyskiego i jest naj-
większą gminą w powiecie kazimierskim. Miasto jest zlokalizowane na międzywojewódzkim 
szlaku komunikacyjnym łączącym Kraków i Busko-Zdrój (DW776), oraz Jędrzejów i Brzesko 
(DW768). 

Kazimierza Wielka leżąca w widłach rzeki Nidzicy i Małoszówki klasyfikowana jest przez his-
toryków/archeologów jako jedno z najstarszych na ziemiach polskich miejsc zorganizowanego 
osadnictwa ludzkiego.  

W skład gminy wchodzą 43 miejscowości w tym 42 sołectwa 

Sąsiednie gminy to: Bejsce, Czarnocin, Koszyce, Opatowiec, Pałecznica, Proszowice, Skalb-
mierz. 

Gmina zajmuje obszar 140,53 km2, który administracyjnie podzielony jest na miasto Kazimierza 
Wielka i 42 sołectwa. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie woj. Małopolskiego. Powierzch-
nia w hektarach to 14059 ha - z czego 12466 ha zajmują użytki rolne. 

Na obszarze gminy dominują urodzajne gleby brunatne z rozległymi płatami rędzin i czarnozie-
mów, będących najżyźniejszymi glebami w Polsce. Średnia długość okresu wegetacyjnego prze-
kracza 210 dni w roku. W gminie znaczne powierzchnie upraw zajmują warzywa, tytoń oraz 
zboża. Od samego miasta Kazimierza Wielka aż do Proszowic w woj. małopolskim i z drugiej 

25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 
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25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 

północnej strony do Buska-Zdroju, rozpościerają się barwne, pagórkowate pola uprawne i sady, 
niespotykane na taką skalę w innych zakątkach kraju. 

Kazimierza Wielka oddalona jest od Krakowa o ok. 50 km i od stolicy województwa - Kielc 
o ok.  90 km. Gmina znajduje się także w bliskim sąsiedztwie rzeki Wisły, która przepływa zale-
dwie parę kilometrów od wschodnich granic gminy. 

Ciekawostki - dane statystyczne... 
Procentowy udział  kobiet/mężczyzn w Kazimierzy Wielkiej: 52,41/47,59 

Procentowy udział kobiet/mężczyzn w gminie Kazimierza Wielka: 51,32/48,68 

Najbardziej liczna wioska w gminie Kazimierza Wielka to Cudzynowice. 

Najmniej liczna wioska w gminie Kazimierza Wielka to Wymysłów. 

Najstarsza mieszkanka Kazimierzy Wielkiej ma 101 lat. 

Najstarszy mieszkaniec Kazimierzy Wielkiej ma 96 lat. 

Najstarsza mieszkanka gminy Kazimierza Wielka ma 104 lata. 

Najpopularniejsze imiona żeńskie i męskie nadawane w 2014r. w woj. Świętokrzyskim to Lena 
i Jakub. 
Kamień zużyty na Basztę Kazimierską ważył 400 ton 
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Historia 
Historia osadnictwa na ziemi kazimierskiej sięga czasów neolitu, kiedy to pierwsi mieszkańcy 
tych ziem zajęli się rolnictwem. W Słonowicach koło Kazimierzy Wielkiej odkryto 
megalityczne groby o drewniano-ziemnej konstrukcji z IV i II tysiąclecia p.n.e. Jest to 
największy tego rodzaju kompleks odkryty w Europie Środkowej. 

Najmłodsze znaleziska archeologiczne w gminie 
Kazimierza Wielka odkryto w Zagórzycach. 
Naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego prowadzili tam badania 
nieprzerwanie od 2001 roku przez siedem 
kolejnych lat. Odkrycia okazały się sensacją na 
skalę europejską. Najstarsze ślady osadnictwa na 
wzgórzu Zagórzyckim pochodzą  sprzed 7 tys. lat 
Archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
odnaleźli nieprzemieszane ślady osadnictwa 
pradziejowego z przestrzeni minionych kilku 
tysięcy lat - od okresu wczesnego neolitu po 
schyłek okresu wczesnego średniowiecza. 

Także graniczące z Kazimierzą Wielką 
Jakuszowice mają ciekawą przeszłość 
osadniczą. Znaleziono tam szereg 
różnych przedmiotów osadników 
zamieszkujących tutejsze tereny, m. in. 
z czasów rzymskich (monety, naszyjniki, 
zapinki), okresu wędrówek ludów 
(zbroja  i łuk paradny w grobie księcia 
Hunów) kurhany z czasów  kultury 
trzcinieckiej. Za czasów Państwa Wiślan 
przez tereny gminy przebiegały szlaki 

z Krakowa do Stradowa i Wiślicy, gdzie 
znajdowały się najważniejsze w Państwie grody. Warto również wspomnieć, iż ludność 
zamieszkująca w tamtych czasach te obszary przyjęła chrześcijaństwo kilkadziesiąt lat wcześniej 
niż Państwo Polskie księcia Mieszka I.  

Pierwsze wzmianki o Kazimierzy Wielkiej pochodzą 
z 1320r. Wieś za panowania króla Władysława 
Łokietka zapisana została jako Cazimiria. 

Na przełomie XIV i XV w. Kazimierza należała do 
rodziny Kazimierskich (herbu Biberstein) i znajdowała 
się na granicy dawnej ziemi sandomierskiej 
i krakowskiej.  

Przez długi czas Kazimierza Wielka była siedzibą 
jednego z najludniejszych dekanatów i parafii 
w diecezji krakowskiej. 

25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 

▲ Pochodzący z okresu wpływów rzymskich piec do wypala-
nia ceramiki znaleziony w okolicach Zagórzyc. 

► Kamienna konstrukcja grobu w grobowcu         
megalitycznym z czasów neolitu w Słonowicach 

▲ Grobowce w Słonowicach. Długość ok..120m, 
wysokość ok.. 5m, szerokość 10m. Zbudowane z 
ziemi, kamieni i drewnianych bali o średnicy 30 cm 
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W roku 1633 zbudowany zostaje Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, przebudowany 
w latach 1894–1895. Na ołtarzu głównym z początku 
XIX w. znajduje się obraz Ukrzyżowania autorstwa 
Franciszka Smuglewicza. Obok kościoła ulokowana 
została drewniana dzwonnica z XIX w., przebudowana 
w latach 2002–2004. Drewniana dzwonnica została 
przeniesiona do skansenu w Tokarni (k. Kielc). 

Od 1815 miejscowość znajdowała się w granicach 
Królestwa Kongresowego.  

W drugiej połowie XVIII wieku na ziemi kazimierskiej 
nastąpił przełom, osiedliła się tu rodzina Łubieńskich, 

która postanowiła rozpowszechnić na 
tym typowo rolniczym terenie 
przemysł. W 1845 roku w Kazimierzy 
powstała jedna z pierwszych w Polsce 
cukrowni. Pierwsza wojna światowa 
nie wyrządziła w Kazimierzy 
większych strat. Pozwoliło to na 
szybkie wznowienie produkcji 
w cukrowni po przetoczeniu się 
frontu.  

W okresie międzywojennym dobrze 
prosperujący zakład był kołem 
n a pę d ow y m d o  r oz w oj u  w e 
wszystkich niemal dziedzinach życia. 
Powstawały nowe sklepy, zakłady usługowe i rzemieślnicze. Podczas II wojny światowej 
Kazimierza Wielka po ciężkich walkach Armii Kraków we wrześniu 1939 roku znalazła się pod 
okupacją i była ważnym dla Niemców ośrodkiem przemysłowym ze względu na cukrownię 
i bliskość cegielni w Odonowie.  

Na uwagę zasługuje działalność konspiracyjna w gminie Kazimierza Wielka. W 1940 roku 
powstała tu komórka BCh oraz placówka 
ZWZ podlegająca obwodowi w Pińczowie. 
W lipcu 1944 teren został wyzwolony 
przez partyzantów i utworzono Republikę 
Partyzancką ze stolicą w Kazimierzy 
Wielkiej. Jednak po załamaniu się 
ofensywy radzieckiej hitlerowcy odzyskali 
utracony obszar lecz nie odważyli się już 
na represje wobec ludności cywilnej.  

Od 1956 Kazimierza była siedzibą 
powiatu. 

W 1959 roku miało miejsce przełomowe 
wydarzenie dla mieszkańców - Kazimierza 

Wielka otrzymała prawa miejskie. Zaczęło się wielkie budowanie miasta i powiatu. Przy 
ogromnym wysiłku mieszkańców zbudowano zalew w środku miasta, zrewitalizowano park 
podworski Łubieńskich powiększając znacząco jego powierzchnię. 

▲ Cukrownia „Łubna” 
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Historia ciąg dalszy... 
 Kazimierza Wielka z małej wsi stała się w 1959 roku miastem w randze siedziby powiatu. 
Zmiana statusu wymuszała różnorodne działania miastotwórcze, - rozwojowe. Zarówno miesz-
kańcy jak i ówczesne władze mogły liczyć przede wszystkim na własne siły, pomysły, innowa-
cyjność w różnych przedsięwzięciach - aby żyć lepiej. Zabiegano również o wsparcie ze środ-
ków wojewódzkich czy też centralnych. Praktycznie była to praca od podstaw.  

W 1985r. miastu przyznano Krzyż Partyzancki za 
udział jego mieszkańców w podziemiu antyhitle-
rowskim.  

Wielki wpływ na realizację zadań podejmowanych 
przez miejscową społeczność miały zakłady pracy , 
które istniały przed II wojną światową a po jej za-
kończeniu były ważnym czynnikiem rozwoju miasta  
i gminy. Była to cukrownia, zakłady ceramiki bu-
dowlanej, GS ”SCH”, Spółdzielnia Ogrodnicza i wiele w innych gałęziach. W wyniku zmian 

ustrojowych dużo z nich uległo przekształceniom 
własnościowym, niektóre upadły lub zostały zli-
kwidowane. Proces odtwarzania gospodarki 
w gminie oraz przekształcania jej w przestrze-
niach innych przemysłów i technologii trwa. Po-
wstają nowe prywatne podmioty, nowe przestrze-
nie publiczne realizowane z udziałem środków 
unijnych. Przykładem tych zmian są zwodociągo-
wane wsie i miasto, szerokopasmowy internet, 
zbiornik retencyjny, KOS, prywatne zakłady usłu-

gowe i produkcyjne, nowa droga Kraków-Kazimierza - Busko Zdrój, zmodernizowana oczysz-
czalnia, zrewitalizowany park, nowoczesne oświetlenie ulic miejskich. Powstała  sieć hotelowo 
gastronomiczna  na wysokim poziomie usług, 
co uzupełnia ofertę rekreacyjno - turystyczną. 
Miasto poprzez udział w związkach i stowa-
rzyszeniach gmin, wygenerowało działania 
stwarzające dobre warunki rozwoju. Najważ-
niejsze jest to, że ma zabezpieczone zaopa-
trzenie w wodę, jak również możliwości ga-
zyfikacji, co w perspektywie miasta zdrojo-
wego jest bardzo ważne. Wody termalne 
i zdrojowe mogą być otwarciem nowego roz-
działu w rozwoju miasta, gminy, powiatu. 
O realizację statusu miasta zdrojowego usilnie zabiegają miejscowe władze. 
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Zmiany zapisane fotografią... 

 

 

Widok na szkołę i obecnie ul. Armii Krajowej 

Budynek Urzędu Miasta (dawniej) 

Widok na rondo - lata 60-70 

Stary zalew współcześnie 

Obecnie Budynek Urzędu Miasta 

Pałac „LACON” - stan z lat 70 Pałac „LACON” - stan aktualny 

Widok na rondo - stan obecny 
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Radni kadencji 
1990 – 1994 
1. Bodzioch Adam  
2. Bryła Andrzej 
3. Dzięcioł Helena 
4. Gandera Jan 
5. Gołdyn Bogusław 
6. Jamróz Zenon✞ 

7. Kaczmarczyk Zbigniew 
8. Kokosza Władysław 
9. Kowalska Anna  
10. Koziński Leszek 
11. Kurandy Ryszard 
12. Kurc Zofia 
13. Lipiński Bronisław 
14. Ładowski Wiesław 
15. Łuszczyński Tadeusz 
16. Maderak Stanisław 

17. Marzec Bogusław 
18. Miszczyk Jarosław 
19. Mnich Marian 
20. Ozdoba Kandora Krystyna 
21. Pikulski Marian✞ 
22. Pogoda Zbigniew 
23. Stojowski Jan 
24. Szpak Zofia✞ 
25. Warchala Henryk✞ 
26. Wilk Jerzy✞ 

Powstanie samorządu 
25 lat temu powstał Samorząd w Kazimierzy Wielkiej. Pierwsze wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990r. 
Dnia 6 czerwca 1990r. odbyło się ślubowanie radnych i wybór Przewodniczącej Rady - Anny Kowalskiej. 13 
czerwca 1990r. Rada wybrała burmistrza - Adama Bodziocha.  

I SAMORZĄD Burmistrz: Adam Bodzioch, Przew. Rady: Anna Kowalska,  
Z-ca Burmistrza: Jarosław Miszczyk, Pogoda Zbigniew, Krzysz-
tof Nurkowski, Sekretarz: Maria Gołdyn. 

▲ I samorząd kazimierski 

◄ Zarząd Miasta i Gminy - od lewej: Jan Gandera, 
Helena Dzięcioł, Marian Mnich, Krzysztof Nurkow-
ski, (Śp) Zofia Szpak, Adam Bodzioch, Krystyna 
Kandora, Skarbnik Ryszard Wątek, Naczelnicy Wy-
działów: (Śp) Aleksander Sender, Wacław Makola, 
Tadeusz Knopek, Stanisław Wasilewski 
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▲ II samorząd kazimierski 

Radni kadencji 
1994-1998  
1. Baran Włodzimierz✞ 
2. Bobek Władysław✞ 
3. Bodzioch Adam 
4. Bożęcki Leszek 
5. Bucki Leszek 
6. Bucki Tadeusz 

7. Dratwa Bogusław 
8. Jędruch Jan 
9. Kołton Zbigniew 
10. Korfel Janina 
11. Kozioł Stefan✞ 
12. Magnes Mirosław 
13. Migórski Adam 
14. Migórski Władysław 
15. Nowak Jan  

16. Nowak Krzysztof 
17. Opilska Halina 
18. Sagan Wiesław✞ 
19. Sieradzki Krzysztof✞ 
20. Śliwakowski Kazimierz 
21. Trzaska Waldemar✞ 
22. Warchala Henryk✞ 
23. Zapart Krzysztof 
24. Żywczyk Edward 

II SAMORZĄD 
 

Burmistrz: Tadeusz Bator, Przew. RM: Władysław 
Migórski, Z-ca Burmistrza: Adam Migórski, 
Sekretarz: Kazimierz Śliwakowski. 

SOŁTYSI KADENCJI 1990-1994: 

Wiśniewski Edward (BORONICE), Baran Tadeusz (BRONISZÓW), Nowak Tadeusz (CHRUSZCZYNA MA-
ŁA), Kozioł Tadeusz (CHRUSZCZYNA WIELKA), Wójcik Bronisław (CŁO), Szwajca Lucjan 
(CUDZYNOWICE), Rusin Andrzej (DALECHOWICE), Kwiecień Henryk (DONATKOWICE), Gaudyn Tade-
usz (DONOSY), Oracz Edward (GABUŁTÓW), Karbowniczek  Stanisław (GŁUCHÓW), Karcz Krystyna 
(GORZKÓW), Rokita Marian (GUNÓW-KOLONIA), Musiał Wincenty (GUNÓW-WILKÓW), Zmarlak  Józef 
(GÓRY SIERADZKIE), Włusek Mirosław (HOŁDOWIEC), Szlęk Stefan (JAKUSZOWICE), Korfel Janina 
(KAMIEŃCZYCE), Kozik Jan (KAMYSZÓW), Jop Tadeusz (KAZIMIERZA  MAŁA), Janowiec Kazimiera 
(KRZYSZKOWICE), Burgiel Antoni (LEKSZYCE), Włodarski Kazimierz (ŁĘKAWA), Nawrot Franciszek 
(ŁYCZAKÓW), Dziubek Józef (MARCINKOWICE), Wilk Marian (NAGÓRZANKI), Twardowski Tadeusz 
(ODONÓW), Bartos Zdzisław (PAŚMIECHY), Kowalski Tadeusz (PLECHÓW), Dera Felicja (PLECHÓWKA), 
Marzec Stanisław (PODOLANY), Maj Tadeusz (SIERADZICE), Ochenduszka Kazimierz (SKORCZÓW), Jędry-
jaszek Lucjan (SŁONOWICE), Biel Kazimierz (STRADLICE), Kozioł Stefan (WOJCIECHÓW), Skopowski 
Zdzisław (WIELGUS), Cieślik Mieczysław (WOJSŁAWICE), Lubaszka Konrad (WYMYSŁÓW) Dratwa Bogu-
sław (ZAGÓRZYCE), Marzec Stanisław (ZIĘBLICE), Cichoń Władysław (ZYSŁAWICE). 

SOŁTYSI KADENCJI 1994-1998: 
Prokop Stanisława (BORONICE), Pietrzyk  Aleksander (BRONISZÓW), Krawczyk Jolanta (CHRUSZCZYNA 

(Ciąg dalszy na stronie 14) 
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MAŁA), Zajma Edward (CHRUSZCZYNA WIELKA), Baranowski Stanisław (CŁO+WYMYSŁÓW), Nowak 
Jan (CUDZYNOWICE), Janczur Leszek (DALECHOWICE), Grzywna Ewa (DONATKOWICE), Czapla Stefan 
(DONOSY), Małek Lucjan (GABUŁTÓW), Karbowniczek  Stanisław (GŁUCHÓW), Karcz Krystyna 
(GORZKÓW), Zmarzły Marek (GUNÓW-KOLONIA), Kilian Henryk (GUNÓW-WILKÓW), Zmarlak  Józef 
(GÓRY SIERADZKIE), Włusek Mirosław (HOŁDOWIEC), Szlęk Stefan (JAKUSZOWICE), Korfel Janina 
(KAMIEŃCZYCE), Kozik Jan (KAMYSZÓW), Krzemiński  Stefan (KAZIMIERZA MAŁA), Kozieł Adam 
(KRZYSZKOWICE), Mzyk Anna (LEKSZYCE), Włodarski Kazimierz (ŁĘKAWA), Marzec  Wiesława 
(MARCINKOWICE), Kowalski  Aleksander (NAGÓRZANKI), Malara Wiesław (ODONÓW), Bartos Zdzisław 
(PAŚMIECHY), Kowalski Tadeusz (PLECHÓW) Dera Bolesław (PLECHÓWKA), Kurczyna Mirosław 
(PODOLANY) Magnes Krzysztof (SIERADZICE) Ochenduszka Kazimierz (SKORCZÓW), Jamróz Robert 
(SŁONOWICE), Jaros Leszek (STRADLICE), Kowalski Ryszard (WOJCIECHÓW), Makuch Marek 
(WIELGUS), Cieślik Mieczysław (WOJSŁAWICE), Dratwa Bogusław (ZAGÓRZYCE), Marzec Stanisław 
(ZIĘBLICE), Cichoń Krzysztof (ZYSŁAWICE), Przewodniczący  kazimierskich Rad Osiedla: Wojas Stanisław 
(osiedle nr 1), Kwiecień Stanisław (osiedle nr2) 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 

Radni kadencji 
1998-2002  
 
1. Bisiniek Barbara 
2. Bobek Władysław✞ 
3. Bojanowicz Jerzy 
4. Bomba Mieczysław 
5. Bucki Tadeusz 
6. Janiga Stefan 

7. Kilian Henryk 
8. Klimek Krzysztof 
9. Kuc Stanisław 
10. Kuliś Andrzej 
11. Maroszek Jan 
12. Migórski Adam 
13. Mzyk Mariusz 
14. Nowak Krzysztof 
15. Piwudzki Wacław- W-ce Przew. 
RM 

16. Podkowa Tadeusz 
17. Radziszewski Mieczysław 
18. Robak Kazimierz✞ 
- W-ce Przew. RM 
19. Sadza Janina 
20. Sagan Wiesław✞ 
21. Trzaska Waldemar✞ 
22. Zapart Krzysztof 
23. Zapart Krzysztof 
24. Wieczorek Stanisław 

III SAMORZĄD Burmistrz: Tadeusz Bator, Przew. Rady Miejskiej: 
Waldemar Trzaska, Z-ca Burmistrza: Adam Migórski.  
Rada Miejska wybrana: 11.10.1998r. 

▼ III samorząd kazimierski 
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25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 

SOŁTYSI KADENCJI 1998-2002: 

Prokop Stanisława (BORONICE), Pietrzyk  Aleksander (BRONISZÓW), Krawczyk Jolanta (CHRUSZCZYNA 
MAŁA), Zajma Edward (CHRUSZCZYNA WIELKA), Baranowski Stanisław (CŁO+WYMYSŁÓW), Nowak 
Jan (CUDZYNOWICE), Janczur Leszek (DALECHOWICE), Grzywna Ewa (DONATKOWICE), Czapla Stefan 
(DONOSY), Małek Lucjan (GABUŁTÓW), Karbowniczek  Stanisław (GŁUCHÓW), Karcz Krystyna 
(GORZKÓW), Zmarzły Marek (GUNÓW-KOLONIA), Kilian Henryk (GUNÓW-WILKÓW), Zmarlak  Józef 
(GÓRY SIERADZKIE), Włusek Mirosław (HOŁDOWIEC), Szlęk Stefan (JAKUSZOWICE), Korfel Janina 
(KAMIEŃCZYCE), Kozik Jan (KAMYSZÓW), Krzemiński  Stefan (KAZIMIERZA  MAŁA), Kozieł Adam 
(KRZYSZKOWICE), Mzyk Anna (LEKSZYCE), Włodarski Kazimierz (ŁĘKAWA), Woźniak Krzysztof 
(ŁYCZAKÓW), Marzec  Wiesława (MARCINKOWICE), Kowalski  Aleksander (NAGÓRZANKI), Malara Wie-
sław (ODONÓW), Bartos Zdzisław (PAŚMIECHY), Kowalski Tadeusz (PLECHÓW) Dera Bolesław 
(PLECHÓWKA), Kurczyna Mirosław (PODOLANY), Magnes Krzysztof (SIERADZICE),  Ochenduszka Kazi-
mierz (SKORCZÓW), Jamróz Robert (SŁONOWICE), Jaros Leszek (STRADLICE), Kowalski Ryszard 
(WOJCIECHÓW), Makuch Marek (WIELGUS), Cieślik Mieczysław (WOJSŁAWICE), Dratwa Bogusław 
(ZAGÓRZYCE), Marzec Stanisław (ZIĘBLICE), Cichoń Krzysztof (ZYSŁAWICE), Przewodniczący  kazimier-
skich Rad Osiedla: Kwiecień Stanisław (osiedle nr 1), Wojas Stanisław (osiedle nr 2) 

IV SAMORZĄD Burmistrz: A. Bodzioch, Z-ca Burmistrza: Jarosław Misz-
czyk, Przew. Rady Miejskiej: Lucjan Małek. 
Rada Miejska wybrana 27.10.2002r. 

Radni kadencji 
2002-2006   
 
1. Kilian Henryk 
2. Kowalski Jerzy✞ 
3. Kuc Stanisław 
4. Kurandy Ryszard 
5. 

Krzemiński Stefan 
6. Magnes Krzysztof 
7. Małek Lucjan 
8. Migórski Adam 
9. Minor Krzysztof 
10. Możdżeń Janusz -W-ce Przew. 
RM 
11. Mucha Leokadia 

12. Nowak Jan 
13. Piwudzki Wacław -W-ce Przew. 
RM 
14. Wątek Janusz 
15. Ziętek Krzysztof 
31.01.2003 r. odwołano K. Śliwa-
kowskiego ze stanowiska Sekretarza 
Gminy a powołano Cz. Kowalskie-

▼ IV samorząd kazimierski 
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25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 

SOŁTYSI KADENCJI 2002-2006:  

Stanisława Prokop (BORONICE), Aleksander Pietrzyk (BRONISZÓW), Jarosław Jędraszewski 
(CHRUSZCZYNA MAŁA), Edward Zajma (CRHUSZCZYNA WIELKA), Stanisław Baranowski (CŁO), Jan 
Nowak (CUDZYNOWICE), Tadeusz Wójcik (DALECHOWICE), Ewa Grzywna (DONATKOWICE), Stefan 
Czapla (DONOSY), Halina Małek (GABUŁTÓW), Henryk Kilian (GŁUCHÓW), Robert Gorgoń (GORZKÓW), 
Marek Zmarzły (GUNÓW-KOLONIA), Henryk Kilian (GUNÓW-WILKÓW), Jarosław Rokita (GÓRY SIE-
RADZKIE), Jacek Słabosz (HOŁDOWIEC), Henryk Szlęk (JAKUSZOWICE), Helena Kałuża 
(KAMIEŃCZYCE), Jan Kozik (KAMYSZÓW), Krzysztof Dragan (KAZIMIERZA MAŁA), Adam Kozieł 
(KRZYSZKOWICE), Mirosław Maj (LEKSZYCE), Kazimierz Włodarski (ŁĘKAWA), Krzysztof Woźniak 
(ŁYCZAKÓW), Wiesława Janczur (MARCINKOWICE), Aleksander Kowalski (NAGÓRZANKI), Krzysztof 
Minor (ODONÓW), Artur Puchalski (PAŚMIECHY), Tadeusz Kowalski (PLECHÓW), Bolesław Dera 
(PLECHÓWKA), Mirosław Kurczyna (PODOLANY), Krzysztof Magnes (SIERADZICE), Kazimierz Ochen-
duszka (SKORCZÓW), Tadeusz Kowalski (SŁONOWICE), Leszek Jaros (STRADLICE), Ryszard Kowalski 
(WOJCIECHÓW), Marek Makuch (WIELGUS), Mieczysław Cieślik (WOJSŁAWICE), Stanisław Baranowski 
(WYMYSŁÓW), Stefan Walczak (ZAGÓRZYCE), Piotr Kular (ZIĘBLICE), Krzysztof Cichoń (ZYSŁAWICE), 
Andrzej Domański (Przewodniczący Osiedla Nr 1), Stanisław Parlak (Przewodniczący Osiedla Nr 2) 

Radni kadencji 
2006-2010   
1. Bożek Leszek 
2. Jędraszewski Jarosław 
3. Kuliś Andrzej- W-ce Przew. RM 
4. Magnes Krzysztof 

5. Małek Lucjan 
6. Maroszek Jan 
7. Matera Błażej 
8. Minor Krzysztof 
9. Piwudzki Wacław –W-ce Przew. 
RM 
10. Słabosz Jacek 

11. Szastak Kazimierz 
12. Szmuc Marek 
13. Warchoł Bogusław 
14. Wątek Janusz 
15. Ziętek Krzysztof 
16. Nowak Krzysztof 

▲ V samorząd kazimierski 

V SAMORZĄD Burmistrz: Adam Bodzioch, Przew. RM: Krzysztof Ma-
gnes, Z-ca Burmistrza: Czesław Kowalski do 06.2009 a 
od 1 lipca 2009r. Sekretarz. 
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25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 
SOŁTYSI KADENCJI 2006-2010: 

Bronisława Prokop (BORONICE), Aleksander Pietrzyk (BRONISZÓW), Jarosław Jędraszewski 
(CHRUSZCZYNA MAŁA), Wiesława Nawrot (CHRUSZCZYNA WIELKA),  Stanisław Baranowski (CŁO), Jan 
Nowak (CUDZYNOWICE), Tadeusz Wójcik (DALECHOWICE), Ewa Grzywna (DONATKOWICE), Stefan 
Czapla (DONOSY), Halina Małek (GABUŁTÓW), Mieczysław Karbowniczek (GŁUCHÓW), Robert Gorgoń 
(GORZKÓW), Janusz Walczak (GUNÓW-KOLONIA), Henryk Kilian (GUNÓW-WILKÓW), Tadeusz Maj
(GÓRY SIERADZKIE), Jacek Słabosz (HOŁDOWIEC), Henryk Szlęk (JAKUSZOWICE), Janina Korfel-
Szymczyk(KAMIEŃCZYCE), Stanisław Kozik (KAMYSZÓW), Krzysztof Dragan (KAZIMIERZA MAŁA), 
Adam Kozieł (KRZYSZKOWICE), Leszek Łąkas (LEKSZYCE), Artur Piątek (ŁĘKAWA), Marian Garbarz 
(ŁYCZAKÓW), Wiesława Janczur (MARCINKOWICE), Aleksander Kowalski/Józef Marzec (NAGÓRZANKI), 
Grażyna Minor (ODONÓW), Artur Puchalski (PAŚMIECHY), Witold Nowak (PLECHÓW), Bogusław Dera 
(PLECHÓWKA), Rafał Cerazy (PODOLANY), Aneta Cupak – Gryszówka (SIERADZICE), Kazimierz Ochen-
duszka (SKORCZÓW), Tadeusz Kowalski  (SŁONOWICE), Stanisław Rubacha (STRADLICE), Stanisław Kuliś 
(WOJCIECHÓW), Marek Makuch (WIELGUS), Mieczysław Cieślik (WOJSŁAWICE), Stanisław Baranowski 
(WYMYSŁÓW), Tadeusz Podkowa (ZAGÓRZYCE), Rafał Kular (ZIĘBLICE), Krzysztof Ciochoń 
(ZYSŁAWICE), Andrzej Domański (Przewodniczący Osiedla Nr 1), Stanisław Parlak (Przewodniczący Osiedla 
Nr 2) 

Radni kadencji 
2010-2014    
1. Gajda Renata 
2. Jędraszewski Jarosław 
3. Kilian Henryk 
4. Kuliś Andrzej 
5. Kular Rafał 

6. Lubera Łukasz -W-ce Przew. RM 
7. Matera Błażej 
8. Nowak Krzysztof 
9. Piwudzki Wacław 
10. Prokop Bronisława 

11. Ptak Wacław -W-ce Przew. RM 
12. Szaleniec Robert 
13. Szmuc Marek 
14. Zwolański Marek 
15. Wątek Janusz 

VI SAMORZĄD Burmistrz: Waldemar Trzaska, Przew. RM: Andrzej Kuliś, 
Z-ca Burmistrza: Tadeusz Bator, Sekretarz Gminy do 
końca 2011r:. Cz. Kowalski. Od 2012r. do końca 2013r.  
T. Bator pełnił funkcję 1/2 etatu Z-cy Burmistrza i 1/2 etatu 
Sekretarza.  

▼ VI samorząd kazimierski (2014) 
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25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 

Radni kadencji 
2014-2018    
1. Kasiak Paweł 
2. Kilian Henryk 
3. Kozieł Halina 
4. Koziński Jacek 

5. Małek Lucjan 
6. Matera Błażej 
7. Nowak Stanisław 
8. Piwudzki Wacław 
9. Skopowski Jacek 
10. Słabosz Jacek 

11. Szaleniec Robert 
12. Szmuc Marek - W-ce Przew. RM 
13. Wątek Janusz  
14. Ziętek Krzysztof 
15. Zwolański Marek - W-ce Przew. 
RM 

VII SAMORZĄD Burmistrz: Adam Bodzioch, Przew. RM: Janusz Wątek, 
Z-ca Burmistrza: Łukasz Maderak, 
Sekretarz: Rafał Stokłosa. 

SOŁTYSI KADENCJI 2014-2018: 

Bronisława Prokop (BORONICE), Aleksander Pietrzyk (BRONISZÓW), Paulina Luty (CHRUSZCZYNA MA-
ŁA), Robert Stępień (CHRUSZCZYNA WIELKA),  Jan Sroka (CŁO), Jan Nowak (CUDZYNOWICE), Paweł 
Rakoczy (DALECHOWICE), Jacek Nowak (DONATKOWICE), Kazimierz Nocoń (DONOSY), Lucjan Małek 
(GABUŁTÓW), Mieczysław Karbowniczek (GŁUCHÓW), Ewa Maj (GORZKÓW), Janusz Walczak (GUNÓW-
KOLONIA), Henryk Kilian (GUNÓW-WILKÓW), Tadeusz Maj (GÓRY SIERADZKIE), Jacek Słabosz 
(HOŁDOWIEC), Andrzej Graf (JAKUSZOWICE), Ewa Cieśla (KAMIEŃCZYCE), Stanisław Kozik 
(KAMYSZÓW), Sebastian Dziula (KAZIMIERZA MAŁA), Stanisław Nowak (KRZYSZKOWICE), Leszek Łą-
kas (LEKSZYCE), Renata Cieślik (ŁĘKAWA), Marian Garbarz (ŁYCZAKÓW), Henryk Skowron 
(MARCINKOWICE), Józef Marzec (NAGÓRZANKI), Agnieszka Stefaniak (ODONÓW), Krystyna Puchalska 
(PAŚMIECHY), Witold Nowak (PLECHÓW), Bogusław Dera (PLECHÓWKA), Rafał Cerazy (PODOLANY), 
Aneta Cupak–Gryszówka (SIERADZICE), Kazimierz Ochenduszka (SKORCZÓW), Grzegorz Parys 
(SŁONOWICE), Stanisław Rubacha (STRADLICE), Janusz Węglowski (WOJCIECHÓW), Renata Rybczyńska 
(WIELGUS), Wojciech Stalmach (WOJSŁAWICE),  Jerzy Idziak (WYMYSŁÓW), Andrzej Nowak 
(ZAGÓRZYCE), Artur Trojanowski (ZIĘBLICE), Robert Janczur (ZYSŁAWICE), Stanisław Wojtasik 
(Przewodniczący Osiedla Nr 1), Robert Głogowiecki (Przewodniczący Osiedla Nr 2) 

SOŁTYSI KADENCJI 2010-2014: 

Bronisława Prokop (BORONICE), Mirosław Oracz (BRONISZÓW), Paulina Kołodziejczyk (CHRUSZCZYNA 
MAŁA), Robert Stępień (CHRUSZCZYNA WIELKA),  Jan Sroka (CŁO), Jan Nowak (CUDZYNOWICE), Le-
szek Janczur (DALECHOWICE), Jacek Nowak (DONATKOWICE), Alina Adamek (DONOSY), Lucjan Małek 
(GABUŁTÓW), Mieczysław Karbowniczek (GŁUCHÓW), Robert Gorgoń (GORZKÓW), Janusz Walczak 
(GUNÓW-KOLONIA), Henryk Kilian  (GUNÓW-WILKÓW), Tadeusz Maj (GÓRY SIERADZKIE), Jacek Sła-
bosz (HOŁDOWIEC), Henryk Szlęk (JAKUSZOWICE), Janina Korfel-Szymczyk (KAMIEŃCZYCE), Stanisław 
Kozik (KAMYSZÓW), Sebastian Dziula (KAZIMIERZA MAŁA), Stanisław Nowak (KRZYSZKOWICE), Le-
szek Łąkas (LEKSZYCE), Renata Cieślik (ŁĘKAWA), Marian Garbarz (ŁYCZAKÓW), Wiesława Janczur 
(MARCINKOWICE), Józef Marzec (NAGÓRZANKI), Krzysztof Minor (ODONÓW), Krystyna Puchalska 
(PAŚMIECHY), Witold Nowak (PLECHÓW), Bogusław Dera (PLECHÓWKA), Rafał Cerazy (PODOLANY), 
Aneta Cupak – Gryszówka (SIERADZICE), Kazimierz Ochenduszka (SKORCZÓW), Grzegorz Parys 
(SŁONOWICE), Stanisław Rubacha (STRADLICE), Stanisław Kuliś (WOJCIECHÓW), Marek Makuch 
(WIELGUS), Leszek Bożek (WOJSŁAWICE),  Jerzy Idziak (WYMYSŁÓW), Andrzej Nowak (ZAGÓRZYCE), 
Rafał Kular (ZIĘBLICE), Krzysztof Ciochoń (ZYSŁAWICE), Stanisław Wojtasik (Przewodniczący Osiedla Nr 
1), Robert Głogowiecki (Przewodniczący Osiedla Nr 2) 

W połowie kadencji - 17.10.2012r. zmarł Burmistrz Waldemar Trzaska - uchwałą Nr XXV/230 z dnia 
31.10.2012r. wygaszono jego mandat. 

Pełnomocnik wyznaczony przez Wojewodę i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów do wykonywania 
funkcji burmistrza w naszej gminie do czasu wyborów nowego burmistrza - Pani Bożena Szczypiór - od dnia 21 
listopada 2012 do 5 lutego 2013 r. 

Wybory przedterminowe na Burmistrza odbyły się I tura 13 stycznia i II tura 27 stycznia 2013r. - wygrał Tade-
usz Knopek zgłoszony przez KWW Wspólnota Inicjatyw Gospodarczych. Zaprzysiężenie Burmistrza  
5 lutego 2013r. 

Do 31.12.2013r. sekretarzem był T. Bator. Burmistrz T. Knopek nie podpisał dalszej umowy o pracę, która 
była przedłużona przez p. Szczypiór na 1 rok na stanowisko sekretarza. Od 1 marca 2014 r. stanowisko sekretarza 
objął Zbigniew Kołton. 
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25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 

Środki unijne 
Lata 2006-2015 to szczególnie aktywny czas pozyskiwania środków unijnych. W latach 2007-2010 wy-
budowano lub przebudowano na terenie gminy łącznie 33 km dróg wraz z infrastrukturą (parkingami - 
2058m2, chodnikami - 8318m2, odwodnieniami, lampami ulicznymi) za kwotę blisko 12 milionów zł. 
Inwestycje wodno-kanalizacyjne w latach 2007 - 2010, to są sieci wodociągowe  i kanalizacyjne wraz 
z przyłączami o łącznej długości 42257mb za kwotę ok. 6mln zł, to osiągnięcia w wyżej wymienionym 
przedziale czasowym. Szczególna dynamika pozyskiwania środków i  różnorakich działań inwestycyj-
nych, to lata 2008-2010. 

Rewitalizacja parku i przedszkola  kwota pozyskana przez gmi-
nę to: 4 769 291 zł. W latach 2009-2010 budowa drogi 
w sołectwie Odonów - kwota pozyskana 1 439 157 zł. Na prze-
budowę ul. Krakowskiej w latach 2008-2010 pozyskano 753 
791 zł. Na budowę sieci wodociągowej z przyłączami - Lek-
szyce, Marcinkowice pozyskano 810 083 zł. 

Na remonty i modernizację świetlic w Kazimierzy Małej, Po-
dolanach, Stradli-
cach i Zagórzycach 

pozyskano kwotę 404 083 zł. Na centrum Integracji Wiej-
skiej w Plechowie w ramach projektu „Odnowa i rozwój 
wsi” pozyskano 289 tys. zł. 

Na budowę sieci wodociągowej w południowej części gminy 
pozyskano 1 677 098 zł. Przebudowa kompleksu rekreacyjno
-sportowego w Gorzkowie - pozyskano 442 248zł. Budowa 
zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej w 2011 roku 
- na tą inwestycję pozyskano kwotę 5 678 908zł. Na budowę 

sieci wodociągowej dla sołectw: Donatkowice, Gorzków, 
Plechówka, Plechów, Łyczaków w 2015 roku pozyskano ze 
środków unijnych 2 135 552zł. Na zagospodarowanie tere-
nów wokół zbiornika retencyjnego bez udziału środków wła-
snych gmina Kazimierza Wielka w 2015 roku otrzymała 
środki unijne w kwocie 133 890zł. 

Na budowę sieci w  Krzyszkowicach pozyskano 760 316zł. 
Na remont świetlicy w Donosach pozyskano kwotę 144 
400zł, a na wyposaże-
nie świetlic wiejskich 

w Donosach, Boronicach, Słonowicach i kompleksu sportowo 
rekreacyjnego w Gorzkowie pozyskano 35 882zł. 

Szczególnie ważnym osiągnięciem jest wodociągowanie wsi. 
Zadania te to 30km więcej sieci wodociągowej, 260 sztuk przyłą-
czy wodociągowych i około 1000 mieszkańców korzystających 
z wody pitnej o odpowiedniej jakości. 
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Inicjatywy i wydarzenia - Kazimierski Ośrodek Sportowy 
Historia 

Dnia 27 września 2003 roku została oddana do użyt-
ku piękna hala sportowa, wspólna inwestycja Urzędu 
Miasta i Gminy oraz Starostwa Powiatowego. 

Jest to obiekt bardzo nowoczesny, taki, którego za-
zdroszczą nam nawet wojewódzkie Kielce. 

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Później nastąpił prze-
marsz gospodarzy i gości z kościoła do hali w asyście 
góralskiego zespołu folklorystycznego. Zaszczyt prze-
cięcia biało – czerwonej wstęgi przypadł wykonawcom 
obiektu oraz przedstawicielom poprzedniej i nowej wła-
dzy gminy i powiatu. 

Ostatnie cięcia wykonali Burmistrz Adam Bodzioch 
i Starosta Jan Nowak. Poświęcenia obiektu dokonał 
ksiądz Marian Jakubowski, zaś pierwszy dyrektor hali 
pan Stefan Marzec otrzymał z rąk burmistrza i starosty 
symboliczne klucze do hali. 

W części artystycznej wystąpili uczniowie 
z Kazimierzy Wielkiej, Skalbmierza i Czyżowic oraz 
zespół góralski "Białodunajczanie". 

Po południu odbywały się turnieje sportowe w kilku 
dyscyplinach, w których wzięło udział ponad dwustu 
młodych sportowców. 

Działalność 
Działalność KOS-u skierowana jest do szerokiego 

grona mieszkańców powiatu. Hala sportowa w dni po-
wszednie głównie służy uczniom szkół Gminy i Powia-
tu kazimierskiego, jest dostępna również mieszkańcom 
innych okolic. 

Różnorodność imprez, organizowanych na hali spor-
towej m.in. Powiatowe Halowe Turnieje Piłki Nożnej, 
turnieje mikołajkowe, szachowe, siatkówki halowej, 
plażowej, tenisa stołowego, koszykówki, karate, to tak-
że atrakcyjna forma spędzania czasu. 

4 grudnia 2003 roku zainaugurowano największą 
cykliczną imprezę na Ponidziu - Powiatową Halową 
Ligę Piłki Nożnej - Futsal, której odbyło się już XI edy-
cji! 

Największy sukces Kazimierskiemu Ośrodkowi 
Sportowemu przyniósł występujący w ekstraklasie ze-
spół Rafaello kobiet, który 2-krotnie zdobył Puchar Pol-
ski w tenisie stołowym. Rozgłos naszemu ośrodkowi na 
skalę europejską przyniosły niewątpliwie zorganizowa-
ne 8 i 9 września 2007r. w Kazimierzy Wielkiej Elimi-
nacje Pucharu Europy w tenisie stołowym ETTU, 
w których wystąpiły drużyny z Portugalii, Grecji, Izra-
ela, Hiszpanii i oczywiście gospodarz Klub Rafaello 
Kazimierza Wielka. 

Z tenisem związane były występy w ekstraklasie 
w I i II lidze kobiet oraz w II i III lidze mężczyzn. Orga-
nizowane były ogólnopolskie turnieje klasyfikacyjne 
w tenisie stołowym oraz niezliczone ilości turniejów 
wojewódzkich, szkolnych i innych. 

Kazimierski Ośrodek Sportowy organizował wielo-
krotnie Mistrzostwa Polski w tenisie stoło-
wym ,,Sprawni Razem”. 

Z upływem lat Kazimierski Ośrodek Sportowy orga-
nizuje imprezy o różnorodnym charakterze, które na 
stałe wpisały się już w historię Kazimierzy Wielkiej. 

27 października 2006r. KOS powiększa swoją bazę 
atrakcji o obiekt Krytej Pływalni. To dużo szersza oferta 
dla mieszkańców: basen rekreacyjny, basen sportowy, 
jacuzzi, 40 m zjeżdżalnia, bicze wodne, sauny: sucha i 
mokra oraz solarium. 

Kryta pływalnia zwiększa możliwości organizowa-
nia: zawodów, nauki pływania, kursów ratownika i in-

(Ciąg dalszy na stronie 21) 
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nych form rekreacji jak np. „24-godzinny Maraton Pły-
wacki”, który pierwszy odbył się 10 i 11 marca 2007r., 
natomiast II Maraton relacjonowany był przez TVP Info 
przez co cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 

Równie ciekawą ofertą są kazimierskie „Rajdy Sa-
mochodów Terenowych”, turnieje karate Kyokushin, 
Mistrzostwa Polski w Karate, Międzynarodowe Semi-
narium Wschodnich Sztuk Walki. 

Wśród tych różnorodności imprez „Kolarskie Wyści-
gi Uliczne” o puchar Starosty i Burmistrza, a także gala 

walk MMA dopełniają ciekawą ofertę nowoczesnego 
kompleksu obiektów sportowych, gdzie można treno-
wać wiele dyscyplin sportowych, a także uprawiać sport 
rekreacyjnie korzystając z zajęć fitness, siłowni i aerobi-
ku. 

(Ciąg dalszy ze strony 20) 

Inicjatywy i wydarzenia - Kazimierski Ośrodek Sportowy 
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Wśród  wydarzeń kulturalnych jednym z naj-
ważniejszych są „Międzynarodowe Dni Kazimie-
rzy Wielkiej”, realizowane na rynku oraz w  Parku 
Miejskim.  

Międzynarodowe Dni Kazimierzy to czas pre-
zentacji dokonań zespołów artystycznych dzieci, 
młodzieży i innych z terenu Miasta i Gminy oraz 
Powiatu a także gwiazd polskiej sceny i estrady. To  
możliwość prezentacji zespołów artystycznych z 
Partnerskich miast Altenstadt i Buczacz. 

Koła Gospodyń Wiejskich w czasie MDKW 
promują swoje lokalne produkty, lokalni przedsię-
biorcy mają stoiska, na których wystawiają swoje 
wyroby pozyskując nowych nabywców.  

Stowarzyszenia działające na naszym terenie 
prezentują  swoje osiągnięcia i dokonania na róż-
nych płaszczyznach swojego działania. 

Umowy partnerskie Kazimierzy Wielkiej z Al-
tenstadt i Buczaczem wyzwoliły działania, które 
pozwoliły budować porozumienie, przyjaźń oraz 
poznawanie kulturalnego dorobku innych krajów. 
Inicjatywa MDKW to zrealizowana propozycja 
Burmistrza Adama Bodziocha. Pierwsze MDKW 

odbyły się w 2006 roku, gromadząc kilkanaście 
tysięcy widzów nie tylko z Kazimierzy Wielkiej. 
Oglądano programy artystyczne profesjonalistów 
i rodzimych zespołów artystycznych, konsumując 
tradycyjne kazimierskie produkty KGW, miejsco-
wych producentów i rzemieślników. Rodzinne 
uczestnictwo w tym wydarzeniu to  zabawa dla 
dzieci jak również dorosłych - wesołe miasteczko, 

kramy i kiermasze. Rynek tętnił w te dni życiem 
pełnym rozrywki i radości. Promocja naszego mia-
sta i poznawanie kultury innych narodów a także 
wymiana kulturalna, zacieśnianie współpracy na 
różnych płaszczyznach  dały wspaniałe efekty. Go-
śćmi MDKW byli między innymi: jedna z najlep-
szych w Europie - Orkiestra Dęta z Altenstadt, ze-
społy  z Ukrainy, Piasek Piasecki, Andrzej Cier-
niewski, Norbi, Zespół Pieśni i Tańca Kielce, Ak-
cent z Rumunii, a także rodzime zespoły artystycz-
ne jak np.: Gorzkowianie ze Śp. ks. Andrzejem 
Biernackim - Pierwszym Honorowym Obywatelem 
Kazimierzy Wielkiej.  

Międzynarodowe Dni Kazimierzy Wielkiej 
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Kultura 
Życie kulturalne miasta i gminy Kazimie-

rza Wielka skupia prężnie działający Kazimier-
ski Ośrodek Kultury. Realizuje on zadania z 
zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, 
poprzez zachęcanie ich do udziału w licznych 
konkursach, przeglądach, festiwalach oraz pra-
cę w kołach zainteresowań. Jest organizatorem 
imprez rekreacyjno-wypoczynkowych integru-

jących lokalną społeczność. W Kazimierskim 
Ośrodku Kultury działa Gminne Centrum In-
formacji. Jest to miejsce, w którym każdy 
mieszkaniec gminy Kazimierza Wielka ma 
bezpłatną możliwość skorzystania z Internetu, 
sprzętu komputerowego, skanera, drukarki, 
kserokopiarki a także fachowej pomocy w 
przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych o 
przyjęcie do pracy. Szczególne dobro kultury 
dla Kazimierzy Wielkiej stanowi kazimierska 
baszta - jedna z atrakcji turystycznych całego 
Ponidzia.  Zgromadzono tu narzędzia, przed-

mioty użytku domowego z kazimierskiej wsi 
minionych epok. Z bliska można obejrzeć, za-
pomniane już dzisiaj kołowrotki do przędzenia 
lnu, prasy do sera, maselnice, stare meble, na-
rzędzia rolnicze czy końską uprząż.  

Na uwagę zasługuje Orkiestra Dęta przy 
OSP/KOK Zięblice, która w 2006 roku obcho-
dziła 20 - lecie swego powstania. Prowadzona 

przez kapelmistrza Zbigniewa Janika skupia 
liczną grupę mieszkańców wsi. Bierze czynny 
udział we wszystkich uroczystościach gmin-
nych. 

Należy również wspomnieć o działają-
cych na terenie gminy Kołach Gospodyń Wiej-
skich. Te prężnie działające organizacje, sku-
piają w swoich szeregach mieszkanki naszych 
wsi. Kazimierza Wielka prowadzi wymianę 
kulturalną z miastami partnerskimi z Niemiec 
(Altenstadt) i Ukrainy (Buczacz), w ramach 
której młodzież z tych obszarów odwiedza 
swoich zagranicznych kolegów, prezentując 
przy tym kulturę własnego kraju i regionu. Cy-
kliczną imprezą Miasta i Gminy Kazimierza 
Wielka stały się Międzynarodowe Dni Kazi-
mierzy Wielkiej, w czasie których organizowa-
ne są występy artystyczne, festyny rodzinne 
oraz koncerty gwiazd estrady.  

Innymi cyklicznymi imprezami organizo-
wanymi na terenie Kazimierzy Wielkiej są: 
Przeglądy twórczości Jacka Kaczmarskiego, 
karnawałowe bale choinkowe dla dzieci i mło-
dzieży, powitanie/pożegnanie lata, inne impre-
zy podtrzymujące i kultywujące tradycję jak 
dożynki, konkursy szopek bożonarodzenio-
wych, palm wielkanocnych, ozdób choinko-
wych, konkursy wiedzy europejskiej, przeglądy 
kapel i zespołów weselnych i wiele innych... 
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Oświata 
Współczesne szkolnictwo ukształtowało się pod 

wpływem wiedzy pedagogicznej i praktyki XIX wieku. 
Na tle innych krajów polska szkoła jawiła się jako jedna 
z lepszych, zwłaszcza pod względem przekazywania 
wiedzy i wprowadzania młodego człowieka w obszar 
kultury. Nawet w okresach niekorzystnych uwarunko-
wań politycznych szkolnictwo rozwijało się stosunkowo 
dobrze. Niestety, przez wiele lat można było zaobser-
wować wyraźne załamywanie się systemu szkolnictwa. 
Szybko rozwijające się dziedziny nauki nie dały szkol-
nictwu szansy nadążenia za ich najistotniejszymi osią-
gnięciami. Z tego właśnie powodu w wielu krajach, tak-
że i w Polsce, przeprowadzono reformę systemu szkol-
nictwa. Jej celem było takie przekształcenie systemu 
szkolnego nauczania, aby mógł on funkcjonować w 
miarę potrzeb współczesnego społeczeństwa, jak najle-
piej przygotowując młodego człowieka do życia. Do 
głównych zadań należało przygotowanie przyszłych 
absolwentów do życia w cywilizacji informacyjnej, za-
chowania tożsamości kulturowej wobec zagrożeń nie-
sionych przez postępujące procesy globalizacji, dokony-
wania dobrych wyborów w czasach panującego po-
wszechnie chaosu wartości, odnajdywania swojego 
miejsca w różnorodnych układach społecznych oraz 
przygotowanie do szybko zmieniającego się rynku pra-
cy. Edukacja ma charakter dobra publicznego na pozio-
mie podstawowym i średnim, natomiast edukacja na 
wyższym poziomie została potraktowana jako usługa 
płatna. Na przeszkody finansowe najczęściej napotyka 
młodzież mieszkająca na wsiach i w małych miastach. 

Na terenie gminy działa osiem samorządowych 
szkół podstawowych, dwa publiczne gimnazja samorzą-
dowe, jedno przedszkole miejskie oraz cztery szkoły 
średnie. We wszystkich tych szkołach wdrożono proce-
sy edukacyjne z zakresu informatyki, działają w nich 
pracownie komputerowe i strony internetowe prowa-
dzone głownie przez młodzież. Powstała nowoczesna 
szkoła w Wielgusie, która ułatwiła dzieciom i młodzie-
ży wiejskiej dostęp do nowoczesnych procesów eduka-
cyjnych i technologii informacyjno-informatycznej. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego utworzył 

również, korzystając ze środków unijnych, szkołę śred-
nią, zawodową i ogólnokształcącą - poszerzając ofertę 
zdobycia wykształcenia i zawodu szkół średnich o bar-
dzo długich tradycjach i wysokim poziomie nauczania, 
takich jak ZSZ w Odonowie, ZSR w Cudzynowicach 
czy też LO w Kazimierzy Wielkiej.  

Efektem pracy posiadających ogromną wiedze i 
osobowość nauczycieli oraz wdrażania nowoczesnych 
systemów i sposobów edukacji są laureaci olimpiad wo-
jewódzkich i ogólnopolskich.  

Istotny wkład w rozwój oświatowo-kulturalny 
wnosi Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Pu-

bliczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej, która 
nie tylko dba o poszerzanie księgozbiorów i bycie no-
woczesną na co dzień, ale także organizuje od wielu lat 
różnego typu wydarzenia jak koncerty, warsztaty, spo-
tkania autorskie, spotkania ze studentami  innych kra-
jów (np. Chiny, Indie). 

▲ Spotkanie ze studentami z Indii i Chin w bibliotece ▲ Szkoła w Wielgusie 

▲ ZDZ w Kazimierzy Wielkiej 
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Architektura 
W Kazimierzy Wielkiej występuje wielosty-

lowość architektury wywołana dekadencją. W dru-
giej połowie XVIII wieku na ziemi kazimierskiej 
nastąpił przełom, osiedliła się tu rodzina Łubień-
skich, która postanowiła rozpowszechnić na tym 
typowo rolniczym terenie przemysł. W 1845 roku 
w Kazimierzy Wielkiej powstała jedna z pierw-
szych w Polsce cukrowni. Do rozbudowy fabryki 
władze spółki cukrowej zatrudniły znanego kra-
kowskiego architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Za-
projektował on budynki fabryczne cukrowni, ka-

mienną basztę (1900 rok) oraz pałac ”Lacon” i sie-
dzibę obecnej Samorządowej Szkoły Podstawowej 
Nr 1.  

Baszta obecnie jest własnością gminy. Po re-
witalizacji w 2006 roku stała się siedzibą Izby Re-
gionalno-Historycznej, z galerią oraz Punktem In-

formacji Turystycznej z atrakcyjnym tarasem wido-
kowym. Stała się najbardziej rozpoznawalnym 
symbolem Kazimierzy. 

Zachowała się architektura pałacu ”Lacon”, 
który został odbudowany od podstaw i oddany do 
użytku 30 sierpnia 2014 roku. Główna hala cu-
krowni oraz obiekt magazynu cukru z 1845r. za-
chowały się i są rewitalizowane .Współczesną for-

mą architektoniczno-urbanistyczną jest rynek 
wkomponowany w XIX wieczną zabudowę, a ca-
łość zamyka położony na wzgórzu park, u podnóża 
którego rozpościera się kompleks zalewów i rzeka 

Małoszówka. Współczesną architekturę reprezentu-
ją również nowe obiekty, tj. kryta pływalnia 
„Wodny Raj”, hala sportowa w Kazimierzy Wiel-
kiej, stadion LZS „Jawornik” w Gorzkowie, Cen-
trum Integracji Wiejskiej w Plechowie, nowe osie-
dle mieszkaniowe w Odonowie,  a także nowocze-
sne budynki mieszkalne w Kazimierzy, Zespół 
Szkół Samorządowych w Wielgusie a także nowo-
czesne centra handlowe. 

Zabytkowy kościół w Cudzynowicach 

Zabytkowy kościół w Gorzkowie 

Odrestaurowywany budynek byłej cukrowni „Łubna” 
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Sport i rekreacja 
Kazimierza Wielka jest gminą, w której baza 

sportowo-rekreacyjna rozwija się na bardzo wyso-
kim poziomie. Posiada kompleks nowoczesnych 
obiektów sportowych, wybudowanych dzięki środ-
kom pozyskanym z Unii Europejskiej. Kryta pły-
walnia wyposażona w basen sportowy i rekreacyj-

ny z nowoczesną zjeżdżalnią, bicze wodne, saunę 
parową i fińską, jacuzzi i solarium oraz hala sporto-
wa posiadająca pełnowymiarowe boisko do gry w 
piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenis ziemny, 
halową piłkę nożną, salę fitness, z bardzo dobrze 
wyposażoną siłownią i salą do aerobiku zadowolą 
każdego. W obiektach tych można trenować wiele 
dyscyplin sportowych od tenisa stołowego poczy-
nając na koszykówce, siatkówce kończąc. Aktywi-
zacją i popularyzacją krzewienia sportu zajmuje się 
Kazimierski Ośrodek Sportowy sprawujący pieczę 
nad obiektami sportowymi i organizujący wszelkie 
imprezy o charakterze sportowym. W 2009 roku do 
użytku mieszkańców gminy Kazimierza Wielka 
oddano nowy kompleks sportowo-rekreacyjny wy-
budowany w ramach programu „Moje Boisko Orlik 
– 2012”. Jest to nowoczesny kompleks składający 
się z dwóch boisk: do piłki nożnej i uniwersalnego 
do koszykówki i siatkówki. Po wysiłku fizycznym 

można zrelaksować się w zrewitalizowanym w la-
tach 2009-2010 parku miejskim. W centrum parku 
mieszczą się korty tenisowe, a w 2010 roku po-
wstały nowe obiekty takie jak: amfiteatr, skate 
park, ścianka do wspinaczki, ścieżki zdrowia oraz 
nowe aleje spacerowe. Także usytuowane nieopo-
dal parku zalewy, gdzie można powędkować stano-
wią integralną część bazy sportowo-rekreacyjnej 
Kazimierzy Wielkiej. W gminie prężnie działa tak-
że Koło Polskiego Związku Wędkarskiego liczące 
ponad 250 członków. Na terenie gminy działają 
trzy kluby sportowe MLKS Sparta Kazimierza 
Wielka, LKS Jawornik Gorzków, Parafialny Ludo-
wy Klub Sportowy Rafaello Kazimierza Wielka, 
OgniskoTKKF „Return” .W latach 2011 - 2012 
została zrealizowana kolejna inwestycja znacznie 
zwiększająca atrakcyjność regionu. Budowa zbior-
nika retencyjnego na rzece Małoszówka znacznie 
poprawiła bezpieczeństwo gospodarstw zagrożo-
nych podtopieniami i powodziami, jak również jest 
wspaniałym miejscem rekreacyjnym, przy którym 
to zrobiono (wiosną 2015r.) rekreacyjną plenerową 
siłownię i boisko siatkówki plażowej. Dodatko-
wym atutem są  2 altany, przy których można od-
począć po wzmożonym wysiłku fizycznym. 

Nowy zbiornik służy też kazimierskiemu Ko-
łu PZW,  który to organizuje nad nowym zbiorni-
kiem różnego rodzaju zawody wędkarskie. 
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Park miejski 
Położony w samym sercu miasta na południo-

wym zboczu wzgórza między ul. Kościuszki, a rze-
ką Małoszówką. W pobliżu bramy wejściowej 
znajduje się kurhan z epoki brązu. 

Górna część parku to pozostałość dawnego par-
ku dworskiego. Przylegał on do dworku modrze-
wiowego z XVIII wieku będącego siedzibą rodu 
Łubieńskich. Obiekt ten spłonął w 1986 roku.   

Dziś na tym miejscu znajduje się apteka „Pod 
Cisami” stylizowana w swej formie architektonicz-
nej na dworek. Teren dawnego parku dworskiego 
o powierzchni 2,5 ha jest obszarem zabytkowym 
wpisanym do rejestru zabytków. Obecnie w parku 
znajduje się fontanna, amfiteatr, korty tenisowe, 

miejsca zabaw dla dzieci a także sztuczna ściana do 
wspinaczek oraz skate park. W centrum znajduje 
się pomnik przyrody - imponujący, liczący ponad 
200 lat dąb szypułkowy. W górnej części parku 
wyróżnia się modrzew europejski. Jest to jedyne 

drzewo iglaste zrzucające igliwie na zimę.  

Park zrewitalizowany z funduszy unijnych i wła-
snych gminy w latach 2009-2010 został ponownie 

oddany do użytku mieszkańców 5 września 20l0 
roku.  

Ze względu na walory krajobrazowe jest jednym 
z cenniejszych obszarów w mieście pełniącym 
funkcje rekreacyjne, kulturalne  i wypoczynkowe. 
Łączna powierzchnia parku wynosi 7,75 ha. 
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Organizacje pozarządowe 
Dodatkowym impulsem i wsparciem do działań 
budujących poprawę jakości życia na terenach 
wiejskich naszej Gminy jest stowarzyszenie 
gmin Nadwiślańska Grupa Działania „E.O. CE-
NOMA”, do którego należy nasza gmina. Po-
przez to Stowarzyszenie Nasza gmina korzysta 
ze środków unijnych, które pozwalają realizo-
wać działania w obszarze kultury i sportu, od-
budowywania i podtrzymywania tradycji ludo-
wych jak również ożywiania życia kulturalnego 
szczególnie w środowiskach wiejskich. Efek-
tem tych działań jest upowszechnianie różnora-
kich produktów, które stają się rozpoznawalną 
lokalną marką np. kiełbaśnica kazimierska 
z Krzyszkowic - produkt wyróżniony, czy też 
przegląd Twórczości  Kaczmarskiego wyróż-
niony jako produkt lokalny - kulturalny, który 
jest szczególną lekcją edukacji i historii 
a przede wszystkim rozwijania talentów wśród 
dzieci i młodzieży wiejskiej nie tylko w naszej 
gminie organizowanym przez KOK od 2004 r. 
Turniej wiedzy europejskiej jest również 
wspierany prze „E.O. CENOMA”, który jest 
szczególną lekcją poznawania kultury współ-
czesnego rozwoju i życia krajów europejskich. 
Spektakularną organizacją pozarządową, w 
której jesteśmy - to Organizacja Turystyczna 
„Szlak Jagielloński”. Zajmuje się ona między-
narodową prezentacją historyczną traktu Kra-
ków - Lublin - Wilno, którym przemierzały or-
szaki królewskie. Szlak ten ma być wpisany na 
listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
„UNESCO”. Jest to znakomita promocja gminy 
i oferta do głębokiej edukacji dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 
Na naszym terenie działają różnorakie organi-
zacje pozarządowe, takie jak:  
 Cech Zbiorowy Rzemieślników i Przed-

siębiorców w Kazimierzy Wielkiej 
 Kazimierskie Stowarzyszenie Przyjaciół 

Miasta Altenstadt 
 Koła Gospodyń Wiejskich 
 Koło PTTK organizujące turystykę pie-

szą, rowerową, itp. 
 Koło ŚZ Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych 
 Ochotnicze Straże Pożarne 
 Odonowskie Towarzystwo Kulturalne 
 Polski Związek Działkowców, Rodzinne 

Ogrody Działkowe - „Olszynka” w Kazi-
mierzy Wielkiej 

 Polski Związek Emerytów i Rencistów 
 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocz-

towych koło Kazimierza Wielka 
 Polski Związek Łowiecki koło „Diana” 

i ’Pionier” 
 Polski Związek Pszczelarzy koło Kazi-

mierza Wielka 
 Polski Związek Wędkarski koło Kazimie-

rza Wielka 
 Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych 
 Stowarzyszenie „MOST” 
 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Zie-

mi Kazimierskiej 
 Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Ka-

zimierzy Wielkiej 
 Szkolny Związek Sportowy działający na 

terenie szkół 
 Światowy Związek Żołnierzy AK 
 Światowy Związek Żołnierzy BCH 
 TKKF „Return” upowszechniające sport 

ze szczególnym  uwzględnieniem tenisa 
ziemnego. 

Organizacje pozarządowe to społeczeństwo 
obywatelskie a cechą  demokratycznego społe-
czeństwa są dobre relacje między nimi a samo-
rządami. To także wyższa jakość służby  na  
rzecz mieszkańców. 

Centrum Integracji Wiejskiej w Plechowie. Obszar działalności  organizacji pozarządowych 
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Rolnictwo 
Kazimierza Wielka jest gminą typowo rolniczą, 
gdzie odsetek użytków rolnych wynosi nawet 90 % 
gruntów. Na obszarze gminy dominują urodzajne 
gleby brunatne z rozległymi płatami rędzin i czar-

noziemów będących najżyźniejszymi glebami 
w Polsce. Średnia długość okresu wegetacyjnego 
przekracza 210 dni w roku. Średnia powierzchnia 
gospodarstwa wynosi ok. 5 ha. Z każdym rokiem 
obserwuje się wyraźną tendencję do powiększania 
się areałów gospodarstw. Szansą dla tutejszych rol-
ników na rozwój gospodarstw jest pozyskiwanie 

środków z Unii Europejskiej, z których obecnie 
korzysta coraz więcej gospodarzy. Ze względu na 
typowo rolniczy charakter gminy i znakomitą ja-
kość gleb oraz położenie geograficzne na terenie 
gminy Kazimierza Wielka brak dużego i ciężkiego 
przemysłu. Ważną i wciąż rozwijającą się dziedzi-

ną działalności gospodarczej na 
terenie gminy Kazimierza Wiel-
ka jest agroturystyka. W celu 
poszerzenia oferty agrotury-
stycznej powstało w Plechowie 
Gminne Centrum  Integracji 
Wiejskiej, które organizuje lo-
kalne wydarzenia promocyjne i 
promuje lokalne produkty wiej-
skie poprzez współpracę z Ko-
łami Gospodyń Wiejskich.  

Na terenie gminy odbywa się 
corocznie konkurs „Piękna 
i bezpieczna zagroda”, którego 
finaliści biorą udział w konkur-
sie powiatowym, a wygrani 
w wojewódzkim. Celem kon-
kursu jest wyróżnienie najbar-
dziej zadbanych, estetycznych 

i bezpiecznych gospodarstw rolnych w wojewódz-
twie świętokrzyskim.  
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Miasta partnerskie  
 Altenstadt - Niemcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona 1 Umowy z dnia 16 września 2007 roku, 
podpisanej: za Miasto Altenstadt Burmistrz Norbert 
Syguda, za Miasto Kazimierza Wielka Burmistrz 
Adam Bodzioch. 

Buczacz - Ukraina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Strona 1 Umowy z dnia 11 lipca 2010 roku, podpi-
sanej: za Miasto Buczacz Burmistrz Owerko Ome-
lian Stiepanowicz, za Miasto Kazimierza Wielka 
Burmistrz Adam Bodzioch. 

Kontakty zagraniczne na poziomie samorządów są istotnym elementem promocji Miasta i Gminy Ka-
zimierza Wielka, a także współpracy na takich płaszczyznach jak kultura, gospodarka i oświata. Efektem 
tych porozumień jest wymiana kulturalna dzieci i młodzieży. 

Gościliśmy w ramach tej działalności zespoły artystyczne z Ukrainy i Niemiec, parokrotnie zespół 
„Gorzkowianie” dawał swoje koncerty w miastach partnerskich. 

Warto podkreślić, że ZDZ/ZSZ w Kazimierzy Wielkiej podpisał wieloletnią umowę o współpracy 
z Zespołem Szkół Zawodowych w Buczaczu, która do dziś jest bardzo intensywnie kontynuowana. 
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50 lat miejskości - 20 lat wol-
ności 

Dnia 11 września 2009 roku w podkazi-
mierskich Donosach miała miejsce konferencja 
pn. „50 lat miejskości – 20 lat wolności” będą-
ca kulminacją obchodów 50-lecia nadania Ka-
zimierzy Wielkiej praw miejskich.  

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem 
hymnu narodowego, po której wprowadzony 
został Sztandar Miasta i Gminy Kazimierza 
Wielka. Gości powitał Burmistrz Adam Bo-
dzioch. Rys historyczny wygłoszony przez An-

drzeja Bieniasa – Dyrektora Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazimierzy 
Wielkiej – przybliżył, mogłoby się wydawać 
krótką historię miasta Kazimierza Wielka. 

Uroczysta konferencja została połączona 
z galą wręczenia tytułów Honorowych Obywa-
teli Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Hono-
rowe Obywatelstwo odebrali: były Prezes Try-
bunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, były 
Wojewoda Kielecki Józef Płoskonka, Bur-
mistrz partnerskiego miasta Buczacz na Ukra-
inie Omelian Owerko oraz Profesor Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego Wiktor Adamus. 

Uroczystość uświetnił swoją obecnością  
Poseł Śp. Przemysław Gosiewski, który wrę-
czył odznaczenia państwowe nadane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznacze-
nia otrzymali: 
Adam Bodzioch - Złoty Medal za Długoletnią 
Służbę; Krzysztof Magnes, Halina Małek, Wi-
told Nowak, Janusz Wątek – Srebrny Krzyż 
Zasługi oraz Bogumił Libura – Brązowy Krzyż 
Zasługi. 
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Strasburg, 21.09.2010r.  Jerzy Buzek odbiera z 
rąk samorządowców tytuł Honorowego Oby-
watela Gminy Kazimierza Wielka 

Honorowi Obywatele wraz z Burmistrzem MiG oraz Prze-
wodniczącym Rady 

Honorowi Obywatele 
Kazimierscy radni przyznali Honorowe Obywatelstwo:  
1. Ksiądz Prałat Andrzej Biernacki -  osobistość, ściśle związana z kulturą ziemi 

kazimierskiej, założyciel Zespołu Pieśni i Tańca „Gorzkowianie”; tytuł nadany 
29.05.2007r. 

2. Norbert Syguda - Burmistrz Altenstadt w Niemczech, współinicjator partnerstwa miast 
Altenstadt i Kazimierza Wielka; tytuł nadany 25.09.2007r. 

3. Prof. Jerzy Buzek – Prezes Rady Ministrów RP w latach 1997-2001, Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego, jako Premier Rządu Polskiego przyczynił się do powstania 
powiatu kazimierskiego; tytuł nadany 4.06.2009 r. 

4. Viktor Ashe – Ambasador USA w Polsce, przyjaciel ziemi kazimierskiej; tytuł nadany 
4.06.2009 r. 

5. Jerzy Stępień – były Senator I i II kadencji, współtwórca reformy samorządu terytorialne-
go z 1998/99 r., przyczynił się do utworzenia w Kazimierzy Wielkiej siedziby powiatu; tytuł 
nadany 4.06.2009 r. 

6. Omelian Owerko – Burmistrz miasta Buczacz na Ukrainie, współinicjator i sygnatariusz 
partnerstwa miast Buczacz i Kazimierza Wielka; tytuł nadany 4.06.2009 r. 

7. Dr Józef Płoskonka  - w latach 1990-1994 Wojewoda Kielecki, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rządu Jerzego Buzka, wielki przyja-
ciel Ziemi Kazimierskiej współtwórca reformy administracji; tytuł nadany 4.06.2009 r.  

8. Prof. Wiktor Adamus – urodzony w Łyczakowie, pracownik naukowy Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, od zawsze związany z ziemią kazimierską; tytuł nadany 
4.06.2009r. 

9. Krystyna Dobrzańska – Sobierajska – córka mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” pa-
trona Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gorzkowie, od zawsze związana z ziemią 
kazimierską z racji pochodzącej z majątku w Plechowie matki Zofii Zakrzeńskiej; tytuł na-
dany 4.06.2009 r. 

10. Prof. Stanisław Adamczak – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej; wieloletni opiekun mło-
dzieży, związany z harcerstwem przy Liceum Ogólnokształcącym w Kazimierzy Wielkiej; 
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Regionalia, tradycje i obrzędy. 
Wśród wielu tradycji na pierwsze miejsce 

wysuwają się dożynki - święto plonów. Są naj-
ważniejszym świętem rolników z gminy Kazi-
mierza Wielka. Ta uroczystość, będąca ukoro-

nowaniem ich całorocznego trudu, obchodzo-
na jest po zebraniu plonów, a głównie plonu 
zbóż. Obchody dożynkowe rozpoczynają się 
wiciem wieńca przez każdą, lub większość 
wiosek. Wieniec dożynkowy wity jest z pozo-
stawionych na polu kłosów zbóż, kwiatów, 
z kiści czerwonej jarzębiny, owoców, maku, 
nasion i kolorowych wstążek. Wieńce dożyn-
kowe mają zwykle kształt korony, koła lub 
krzyża, hostii a nawet różańca. Symbolizują 
dostatek i dobrobyt.  

Wieniec dożynkowy nazywany plonem, 
uosabiał zebrane plony i urodzaj. W pieśniach-
przyśpiewkach gospodarze 
„ośpiewują” wieniec. W pieśniach 
tych zawarta jest troska o przyszłe 
urodzaje, życzenia przyszłych do-
brych plonów oraz nadzieja na zasłu-
żony poczęstunek i zabawę. Pieśni te 
– o wielu zwrotkach – mówią także 
o różnych miejscowych wydarze-
niach. Wytykają skąpstwo rządzącym 
lub chwalą ich szczodrość. Zawsze są 
aktualną kroniką wsi i lokalnej spo-
łeczności.  

Ceremonii dożynkowej przewodni-
czą Starosta i Starościna. To oni wrę-
czają bochen chleba - upieczonego 
z  mąki pochodzącej z ostatnich zbio-
rów – Gospodarzowi dożynek. Gospodarzem 

Dożynek Gminnych - jest Burmistrz Miasta. 
Obdarowany bochnem chleba przyrzeka uro-
czyście, że „to dobro będzie dzielił sprawiedli-
wie tak, by go nikomu w Mieście i Gminie nie 
zabrakło”. Następnie dokonywane jest symbo-
liczne krojenie chleba i częstowanie nim 
uczestników uroczystości. Dożynki kończy 
festyn ludowy.  

Kolejną uroczyście obchodzoną tradycją 
opowiadającą o Bożym Narodzeniu - to Jaseł-
ka, które przyciągają do Kazimierskiego 
Ośrodka Kultury tłumy widzów i wprowadza-
ją ich w świąteczny nastrój. Atutem tych in-
scenizacji zawsze jest aktorski warsztat naj-
młodszych uczniów. 

Odpusty parafialne wpisały się na stałe 
w kalendarz całej kazimierskiej gminy. Koja-
rzą się z uroczystością na którą składają się 
wydarzenia religijne (suma odpustowa, stroje-
nie kościoła, uroczysta procesja), ale także 
i cała otoczka w postaci festynu, kramów 
z zabawkami i słodyczami. 

Barwne i niezwykle bogato zdobione palmy 
dekorują Kazimierski Ośrodek Kultury 
w okresie Świąt Wielkanocnych. Ta ekspozy-
cja jest pokonkursową wystawą prac plastycz-
nych. Konkurs pt.: „Palma Wielkanocna” za-
gościł na stałe w planie pracy Kazimierskiego 
Ośrodka Kultury i zawsze cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Głównym celem organiza-
torów jest stworzenie możliwości powszech-

nego udziału dzieci 
i  młodzieży w dziedzi-
nie sztuk plastycznych 
oraz kultywowanie tra-
dycji związanej 
z Niedzielą Palmową. 
Efektowne prace wska-
zują na ogromną wy-
obraźnię i zamysł arty-
styczny twórców. Mło-
dzi artyści w swych 
pracach wykorzystują 
rozmaite materiały: 
bibułę, sznurki, kłosy 
zbóż, trawy, kwiaty 
suszone, trzcinę, buk-

szpan i wiosenne „żywe bazie”. 
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Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, która odbyła 
się dnia 29 sierpnia 2015 roku - podsumowała 25-
lecie samorządu kazimierskiego.  

Uświęcono również 35-rocznicę Porozumień 
Sierpniowych. Rocznicę narodzin wielkiego ruchu 
„SOLIDARNOŚĆ”, minutą ciszy uczczono pamięć 
tych, którzy odeszli na wieczną wartę: Radnych, 
Burmistrzów, działaczy „S”. 

Jedno z kazimierskich rond (u zbiegu ulic: 1-go 
Maja, Armii Krajowej i Józefa Piłsudskiego) na-
zwano rondem „Solidarności”. Na tę okoliczność 
przyjęto – jednogłośnie – stosowną uchwałę Rady 
Miejskiej. Wśród zaproszonych gości był również 
dr Józef Płoskonka - pierwszy wojewoda woj. kie-
leckiego – już w demokratycznej Polsce - Honoro-

wy Obywatel Kazimierzy Wielkiej, a także Grze-
gorz Walendzik - Szef Delegatury NIK w Kielcach, 
delegacje partnerskich miast: Altenstadt - Niemcy 
z Burmistrzem Norbertem Sygudą, Buczacza – 
Ukraina  Merem Josifem Moscipanem.  

Uczestniczyli także przedstawiciele władz: 

 Powiatu ze Starostą Kazimierskim Janem Nowa-
kiem, 

 Gminy z Pierwszym Burmistrzem Adamem Bo-
dziochem wybranym już w Polsce po zmianach 
ustroju w 1990 roku, 

 Radni obecnej i poprzednich kadencji 

 Działacze „S” roku 80-tego 

W uroczystej Sesji RM udział wzięli przedstawicie-
le instytucji i organizacji pozarządowych jak rów-
nież mieszkańcy Kazimierzy Wielkiej. 
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wywiady… 

Wywiad Aleksandra Zwolańskiego z dr Józefem 
Płoskonką 
AZ: Rozmawiam ze znamienitą osobą – Wojewo-
dą... 
JP: byłym, 
AZ: Ministrem 
JP: byłym 
AZ: pełnomocnikiem ds. Reformy Samorządowej, 
a przede wszystkim ze znakomitym fachowcem, 
naukowcem, fizykiem, fizykiem fizyki jądrowej. 
JP: Tak, tak ale od dłuższego czasu raczej zarzą-
dzaniem publicznym się zajmuję. 
AZ: A więc jest to jakby druga specjalizacja. Po-
zwoli Pan, że będę tytułował Pana – Panie Mini-
strze? 
JP: Proszę uprzejmie. 
AZ: Panie Ministrze, szczególną satysfakcję powo-
duje Pana obecność. Dlaczego? Dlatego, że pamię-
tam Pana dokonania związane z reformą samorzą-
dową a więc tym podstawowym fundamentem de-
mokracji, która się stała, którą dziś świętujemy. 
Chciałem, zanim powiem: dziękuję za wsparcie 
Pana i Pana Kolegów, zapytać jakie refleksje, jak 
Pan ocenia nasze dokonania z dystansu lat, te 
wszystkie przemiany? 
JP: No, ja uważam, że idziemy dobrym, równym 
tempem do przodu. Jeszcze około 50 lat dogonimy 
największe gospodarki czyli Niemcy, Stany Zjed-
noczone, Francja. Na to potrzeba czasu. Ale idzie-

my w dobrym kierunku, idziemy spokojnie, napra-
wiając to co jest do naprawienia, budując to co jest 
niezbędne do zbudowania. Więc oceniam to co jest 
reformą w porządku. To się udało, to jest po prostu 
jedna z reform, która się udała, bo się musiała udać. 
Z bardzo prostej przyczyny – ponieważ byli ludzie, 
którzy chcieli ją tak naprawdę zrealizować, wziąć 
odpowiedzialność za Kazimierzę Wielką, za powiat 
– to szerzej – i Ci ludzie się sprawdzili. Tak się 
składa, że w niektórych miejscach ludzie nie do 
końca się sprawdzili, bardziej myśleli o swojej pry-
wacie, bardziej myśleli o partyjnych sytuacjach. 
Tutaj widać, że dominuje dobro wspólne. Ludzie 
którzy są u władzy nie myślą o sobie, o swojej par-
tii, myślą o obywatelach, którzy tu mieszkają – 
w Kazimierzy Wielkiej i okolicach. I to jest podsta-
wą sukcesu. Podsumowując idziemy w dobrym 
kierunku, dobrym tempem. Czasami jesteśmy nie-
cierpliwi ale jest to naturalne, bowiem krótko żyje-
my a zmiany gospodarcze wymagają czasu. 
AZ: Tak. Są różne koszty demokracji budowanej 
od podstaw, to społeczeństwo obywatelskie jest 
istotą zmian, ogromny pęd do nauki, zdobywanie 
wiedzy przez młode pokolenie, to właściwy kieru-
nek, jednak jest to długi okres realizacji. W tych 
„kosztach” demokracji jest również opozycja. Czy 
jest potrzebna? 
JP: Ależ jest niezbędna. Oczywiście obowiązują 
pewne kanony bycia opozycją, ktoś kto jest u wła-
dzy musi sobie zdawać sprawę, że przyjdzie taki 
czas, że będzie w opozycji. W związku z tym i jed-
na i druga strona musi spełniać kanony dobrej opo-
zycji, - opozycja musi być konkretna, musi być jak-
by sensowna. W tym znaczeniu żeby pokazywała 
co można zrobić. Bardzo często ludzie potem mó-
wią: sprawdzam i opozycja nagle odpowiada za to. 
Poruszył Pan kapitalny temat – młodzież. Nam tro-
chę w tej chwili potrzeba takiej solidarności mię-
dzy-pokoleniowej. Nasze pokolenie wiele zyskało. 
Ale myślę czasami, że zbyt mało myślimy o mło-
dym pokoleniu, zbyt mało staramy się, żeby oni 
widzieli swoją szansę w tym kraju a nie w krajach 
obok. Bo ja się nie gorszę tym, że ludzie wyjeżdża-

(Ciąg dalszy na stronie 36) 
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ją do Anglii, Niemiec, Francji i tam pracują – to 
jest naturalne. Tak jak kiedyś mój Ojciec wyjechał 
ze wsi do miasta po to żeby mu było lepiej, tak sa-
mo dzisiaj ludzie często z Polski wyjeżdżają gdzieś 
ale niech to będzie świadomy wybór, niech tutaj 
wracają wtedy, kiedy tylko będą chcieli, a Ci któ-
rzy tu są niech mają warunki do godnego życia. 
Tych warunków brakuje, czasami jesteśmy samo-
lubni, myślimy o tym czego dokonaliśmy, ale nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, że czasami trzeba się 
podzielić – jak to w rodzinie. Wielu ludzi zmieniło 
miejsce zamieszkania po to żeby znaleźć swoją 
szansę, tak jak przed wojną mój Ojciec potrzebo-
wał 10 godzin, żeby ze swojej wsi pojechać do 
Krakowa, tak dzisiaj wielu ludzi potrzebuje 5-10 
godzin aby wyjechać z Polski do Anglii. To jest 
naturalne, nie mamy się czym gorszyć. 
AZ: Zadam trochę inne pytanie, wody siarczkowe, 
termalne, na których „leży” Kazimierza Wielka, to 
wody zdrojowe. Władze lokalne na czele z Burmi-
strzem podjęły działania żeby Kazimierza Wielka 
była miastem zdrojowym. Czy mamy szansę we-
dług Pana nim być, czy nam się uda? 
JP: Ja uważam, jest to genialny pomysł. Sam fakt, 
żeście to odkryli, skatalogowali, że już wiecie co 
macie, to już jest bardzo dużo. Ja bym Wam radził 
żeby pieniądze unijne przeznaczyć na infrastruktu-
rę, na otoczenie tego co jest związane z naturalną 
gospodarką czyli wodami siarczkowymi, żeby je 
racjonalnie wykorzystać. Żeby potem bardzo mało 
potrzeb było, żeby to uruchomić, a więc hotele, in-
frastruktura techniczna, jak również informacja o 
Kazimierzy Wielkiej, badania geologiczne. 
Wszystko co się da zrobić z pieniędzy unijnych. 
Pod tym kątem to jest wasza wygrana – oczywiście 
to nie wystarczy ale jest to krok we właściwym kie-
runku. To może owocować tym, że za 50 lat (nas 
już raczej nie będzie) – nasze wnuki będą przyjeż-
dżać do Kazimierzy Wielkiej aby z tego korzystać, 
a mieszkańcy Kazimierzy Wielkiej będą się na tym 
bogacić – czego mieszkańcom Kazimierzy serdecz-
nie życzę! 
AZ: Dziękuję Panu za rozmowę.  

 
Wywiad Aleksandra Zwolańskiego z Grzego-
rzem Walendzikiem, Dyrektorem Delegatury 
NIK w Kielcach 

AZ: Jak Pan ocenia z perspektywy czasu dokona-
nia naszych świętokrzyskich samorządów? 
GW: My, często żyjąc tutaj stykając się z różnymi 
problemami, często jak w rodzinie nie zauważamy,  
że dzieci dorastają. A jak się spojrzy na zewnątrz, 
pojeździ po innych krajach – ostatnio byłem na 
Ukrainie – to jednak widać, że nasz Kraj dzięki po-
mysłowości  wielu osób, odpowiedzialności, wy-
trwałości – na różnych szczeblach władzy lokalnej 
– się rozwija. Dzisiaj jadąc do Kazimierzy pochwa-
liłem drogę, która prowadzi do miasta. Tydzień te-
mu byłem na Węgrzech i jechałem taką drogą lo-
kalną i nie ma porównania. Więc jednak mimo wie-
lu problemów widać postęp, widać osiągnięcia. Je-
śli się spojrzy na to co było, na poprzednie czasy, 
drogę jaką przeszliśmy w porównaniu z innymi 
krajami, to widać postęp. 
AZ: Kazimierza zmieniła się wizerunkowo, tu w 
tym miejscu, w którym rozmawiamy, była ruina 
dzisiaj mamy reprezentacyjny obiekt (pałac Lacon 
– przypis redakcji), droga o której Pan wspomniał 
to droga wojewódzka: Kraków - Kazimierza Wiel-
ka – Busko Zdrój, jest niesłychanie ważną arterią, 
która łączy Kazimierzę Wielką z tzw. Ścianą 
Wschodnią również przez przeprawę mostową 
w Koszycach. Zmodernizowano ją przy udziale 
środków unijnych i jest ważnym dokonaniem inwe-
stycyjnym ostatnich lat. Czy uważa Pan, że takie 
miasta o takim potencjale jak Starachowice, czy też 
takie jak Kazimierza Wielka mają szansę wykorzy-

(Ciąg dalszy ze strony 35) 
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stując ostatnie środki unijne żeby pobudzić gospo-
darkę, zmniejszyć bezrobocie? Co Pan sądzi o tym 
jako doświadczony samorządowiec? 
GW: Przede wszystkim szansą jest to, że te środki 
trzeba wykorzystać nie na zasadzie, żeby tylko wy-
korzystać, tylko spożytkujmy je wykorzystując je 
mądrze. 
Wydaje się, że obecny etap podejścia do środków 
unijnych powinien polegać na tym, że w sposób 
bardziej przemyślany tworzymy projekty, które 
mają oddziaływać na naszą przyszłość.  
AZ: Gospodarka? 
GW: Tak, przede wszystkim na gospodarkę, na 
tworzenie instrumentów pomocy ludziom, którzy tą 
gospodarkę chcą tworzyć, którzy sami chcą myśleć 
o swojej przyszłości , którzy inwestując sami chcą 
polegać na sobie. Jeżeli Oni będą na sobie polegać 
– instytucje przedsiębiorstwa na sobie będą pole-
gać, to również nasze miasta i gminy będą się roz-
wijać. Kazimierza Wielka ma swoją szansę z racji 
wód zdrojowych. 
AZ: Młode pokolenie przejmuje władzę, ale czy 
pozytywne działania poprzedników są kontynu-
owane? Czy korzystają z Ich doświadczeń? 
GW: Mam dystans do osób chociażby z wieko-
wych powodów - wkracza zupełnie nowe młode 
pokolenie, które myśli inaczej, które często robi 
politykę bardziej w sposób wizerunkowy. 
AZ: Czyli mniej pozytywistycznie? 
GW: Tak, mniej pozytywistyczne, bardziej wize-
runkowo. Czy to zda egzamin, czy pociągnie za 
sobą jakieś efekty w Ich działaniu – miejmy na-
dzieję, że da. Moją działalność kontynuuje mój syn, 
który jest radnym drugiej kadencji. Został wybrany 
w jednomandatowym okręgu wyborczym, mimo, 
że jest młodym. Samodzielnie działa, on zrezygno-
wał i wrócił z Warszawy do Starachowic. Myślę, że 
On i jemu podobni młodzi, będą się starać żeby to 
miasto się rozwijało i będzie podobnie w innych 
miastach. 
AZ: Region świętokrzyski. Zaniepokoiły mnie da-
ne gusowskie dotyczące naszego Regionu, zarówno 
gospodarki jak i pozostałych dziedzin życia. Czy 
widzi Pan możliwości zmian na korzyść? 
GW: W tym obszarze w regionie jest bardzo wiele 

do zrobienia, to nie tylko zwykłe pomysły, infra-
struktura i tym podobne. To jest spójne połączenie 
wielu rozwiązań, które powinny dać efekt w posta-
ci rozwoju gospodarczego, inicjatyw obywatelskich 
i  myślę, że w tym kontekście efekt końcowy bę-
dzie pozytywny. 
AZ: A może większe jednostki samorządowe mo-
głyby stymulować procesy dynamiki rozwoju? 
GW: Tak, większe jednostki mają większy poten-
cjał, a doświadczenie wielu krajów zachodnich to 
pokazuje. Jest wiele rozwijających się woje-
wództw, ma i Nasze szansę żeby się rozwijać, wy-
korzystać środki unijne, ale oczywiście trzeba bar-
dzo rzetelnie, w sposób fachowy wykorzystać róż-
ne siły, środki, potencjał gospodarczy. Podejść do 
proponowanych na dzień dzisiejszy projektów, któ-
re realizowane będą przy pomocy środków unij-
nych mądrze, rozważnie – jeżeli  to zrobimy, to 
efekt końcowy będzie dobry. Mamy wszelkie prze-
słanki aby to województwo było bogate. Jeśli lu-
dzie będą bogaci, jeśli ludzie będą chcieli tu za-
mieszkać, będą się tu dobrze czuli, również po-
przez dobre władze – ich dobrego stosunku do 
współobywateli, wsłuchiwanie się Ich w głos oby-
wateli, pomaganiu różnym podmiotom w realizacji 
pomysłów, które się tu tworzą. To jest bardzo od-
powiedzialna tkanka, która dać może niesamowite 
efekty. Jeśli wszystko jest w tzw. klasycznym za-
rządzaniu, - ja jestem władza, ja pomysły wprowa-
dzam, nie konsultuję wprowadzam - to nie tędy 
droga. 
AZ: Edukacja, kontynuacja pozytywnych działań 
poprzedników, przekazywanie swoich doświadczeń 
następcą jest sposobem na rozwój? 
GW: Naturalna zmiana pokoleń, ale bez korzysta-
nia z doświadczeń tych, którzy się sprawdzili, 
sprawdzili pewne rozwiązania, popełnili błędy i są 
mądrzejsi – z doświadczenia tych osób trzeba ko-
rzystać. 
AZ: Dziękuję za rozmowę. 
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Podsumowanie 
Perspektywy na przyszłość rysują się dobrze. Mamy duże szanse na rozwój naszej gmi-
ny. Dokładamy wszelkich starań, aby miasto i gmina rozwijały się. 
Malowniczy krajobrazowo o niezwykle urodzajnych glebach kraniec południowej części woj. 
świętokrzyskiego – ziemia kazimierska.  
Kazimierza Wielka i okolice to realna perspektywa uzdrowiska, ogromne złoża wód siarczko-
wych to oferta na inwestycje nie tylko dla rodzimego kapitału...  

Doskonała komunikacja z Krakowem z Tarnowem i Nowym Sączem poprzez przeprawę mosto-
wą na Wiśle w Koszycach i poprzez to skrót dojazdowy na tzw. „ścianę wschodnią i południową” 
– Ukraina, Słowacja, Węgry. Ogromne możliwości produkcji rolnej i przetwórstwa, wody zdro-
jowe, termalne – to atuty rozwojowe tej ziemi. Dodatkowo tereny rekreacyjno – wypoczynko-
we: park, zbiornik retencyjny, rzeki i stare zalewy dla wędkarzy, hala sportowa, kryta pływalnia, 
korty tenisowe, boiska orliki, pełna baza hotelowo-gastronomiczna to oferta na dziś i jutro dla 
turystów, żeglarzy i wszystkich chcących odpocząć w bezpośredniej relacji z naturą. Ciekawa 
historia i zabytki w malowniczych krajobrazach, walory przyrodnicze uzupełniają tą propozycję. 
Udało  się w tym 25-leciu zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć dla rozwoju gminy. Jedną z 
tych  inicjatyw to nowoczesna droga Kraków-Kazimierza-Busko. Miasto zostało oświetlone no-
woczesnymi systemami oświetlenia. Szerokopasmowe łącze internetowe to dostęp do internetu 
dla każdego. Szkoły z pracowniami komputerowymi z nauczaniem języków obcych (angielski, 
niemiecki, itp.) to w przyszłości doskonale wykształcone kadry we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego. 

Wielka szansa dla Kazimierzy! 

Kazimierza Wielka stoi przed wielką szansą by powstał tu zakład leczniczo-uzdrowiskowy.  
Odwierty i badania wody w Cudzynowicach wykonane na zlecenie Starostwa Powiatowego 
w Kazimierzy Wielkiej potwierdziły leczniczy skład wody oraz dużą zasobność tych wód na na-
szym terenie. Obecnie Gmina Kazimierza wykonuje badania i tzw. operat zdrojowy, na podsta-
wie którego będziemy 
mogli otrzymać status 
gminy uzdrowiskowej. 
Wkrótce rozpoczną się 
prace nad zmianą pla-
nu zagospodarowana 
przestrzennego  by po-
tencjalni inwestorzy 
mogli rozpocząć przy-
szłościowe dla Naszego 
Miasta inwestycje. Te-
renem tym będzie ob-
szar blisko 100ha po-
łożony wokół zbiorni-
ka retencyjnego. 

25 LAT SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO 

Widok na zbiornik retencyjny — wokół którego projektowana jest podstawowa strefa uzdrowiska 
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Zbiornik retencyjny w Kazimierzy Wielkiej —pojemność: 400 000m3, pow.: 20,93ha, długość 
770m, szerokość: 400m, średnia głębokość: 1,91m, długość zapory: 532m 


