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W dniu 20 grudnia br. Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej podejmie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazi-

mierza Wielka na 2017 r. oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2030.  

Zaplanowane dochody na 2017 rok wynoszą 49 668 611 zł., w tym dochody majątkowe 1 583 600 zł. Planowane wydatki 

wynoszą 50 708 611 zł., w tym wydatki majątkowe 3 887 930 zł. Deficyt w wysokości 1 040 000 zł. Zostanie pokryty przy-

chodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 020 000 zł. oraz wolnych środków w kwocie 20 000 zł.   

 

Budżet  na 2017 rok 

Redakcja: Aneta Krupa-Gogut,  Adam Rusiecki, Łukasz Nowak. Foto: Archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Kazimie-

rzy Wielkiej. Strony internetowe: www.kazimierzawielka.pl www.kazimierzawielka.biuletyn.pl Urząd Miasta i Gminy 

Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka Tel.: (41)3521-937, (41) 3521 919  

E-mail:umig@kazimierzawielka.pl 
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     Rok 2017 będzie dla naszej gminy bardzo ważny ze względu na rozpoczynającą się nową perspektywę pozyskiwania środ-

ków finansowych z Unii Europejskiej. Gmina będzie składała wnioski dotyczące: 

• wodociągowania kilku miejscowości południowej części gminy - w tym budowy zbiorników wyrównawczych  

w miejscowości Wielgus; 

• poprawy możliwości  edukacyjnych uczniów z naszej gminy poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo – edukacyj-

nej. Planowane są następujące inwestycje: budowa boiska sportowego w ZSS w Wielgusie, budowa bieżni w Szkole 

Podstawowej Nr.3, budowa klasopracowni matematycznej oraz przyrodniczej w SSP w Kamieńczycach  

i SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej; 

• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej:  Szkoły Podstawowej Nr.3 oraz Urzędu Miasta i Gminy.  

Będzie to ocieplenie budynków, wymiana okien, wymiana ogrzewania oraz zainstalowanie paneli pozyskujących  

energię elektryczną z energii słonecznej; 

• wymiana starego oświetlenia w Kazimierzy Wielkiej oraz  w kilku sołectwach na nowe lampy ledowe.  

Na terenie miasta planowana jest budowa nowego oświetlenia wraz ze wstawieniem własnych słupów; 

• dofinansowania dla mieszkańców naszej gminy do budowy kolektorów słonecznych na ciepłą wodę lub instalacji  

produkującej energie elektryczną. Przewidywane dofinansowanie dla jednej instalacji ma wynosić około 60%; 

• rewitalizacji Kazimierzy Wielkiej, która ma obejmować: budowę boiska przy SP Nr.1, odnowienie Rynku, przebudo-

wę obiektu Klubu Sportowego Sparta, przebudowę placu targowego z budową nowych wiat handlowych oraz  

chodników; 

• będziemy mogli ubiegać się również o dofinansowania z Nadwiślańskiej Grupy Działania  „ E.O. CENOMA” której 

nasza gmina jest członkiem. O te pieniądze będą mogły ubiegać się stowarzyszenia jak również osoby prywatne. 

     Do wykonania w  2017 roku są również inwestycje drogowe, na które gmina  

ma już zabezpieczone pieniądze i podpisane umowy z wykonawcami. Są to drogi:  

w msc. Paśmiechy oraz odcinek drogi Donatkowice - Plechów - Podolany łączący 

Kazimierzę z sąsiednią gminą Bejsce. 

     Czekamy również na rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie modernizacji  

Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Ta modernizacja zakłada odnowienie budynku,  

wymianę miejsc siedzących, zakup nowoczesnego nagłośnienia.  

Nasz wniosek jest na 8 miejscu więc na pewno otrzymamy dofinansowanie  

tylko nie wiadomo czy będzie to rok 2017 czy 2018. 

     Gmina w 2016 roku rozpoczęła starania o uzyskanie statusu gminy uzdrowiskowej. 

Prace nad przygotowaniem operatu uzdrowiskowego dobiegły końca i w miesiącu 

grudniu Burmistrz Adam Bodzioch złożył przygotowane dokumenty w Ministerstwie 

Zdrowia. Operat jest to 150 stronicowy dokument, który zawiera miedzy innymi:  

wytyczenie stref obszaru uzdrowiskowego na terenie Kazimierzy Wielkiej i okolic, 

szczegółowy opis struktury  naszej gminy i jej walorów, kierunki lecznictwa uzdrowi-

skowego - jest ich aż 14, a także niezbędne załączniki, do których należą m. in.: 

• certyfikat badania powietrza, którego uzyskanie trwało prawie rok; 

• certyfikat badania wody pod kątem właściwości leczniczych, który uzyskaliśmy po trzykrotnym przebadaniu wody  

z odwiertu w Cudzynowicach. 

     Dokument będzie analizowany w Ministerstwie Zdrowia i poddany jeszcze około 140 konsultacjom z innymi resortami  

i dopiero wtedy będzie mógł trafić do Prezesa Rady Ministrów. 

    Jednak są też sprawy trudne, na które mamy niewielki wpływ. Należy do nich: odrolnienie gruntów, ponieważ mamy  

ziemie dobrych klas, jak również ochrona archeologiczna przyszłych terenów inwestycyjnych. Rozważamy wariant  

aby na terenach archeologicznych zaplanowane były tereny zielone, ponieważ w strefie A musi ich być aż 60%. To rozwiąza-

nie pozwoli skrócić czas prac archeologicznych. Zaczęliśmy w listopadzie od zmiany studium, która jest pierwszym krokiem 

do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. W tym celu odbyło się spotkanie komisji urbanistycznej, w skład której 

wchodzą specjaliści z Kielc i Krakowa. Równolegle gmina pracuje nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.  

W grudniu br. Radni Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej podjęli uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka, części sołectwa Odonów oraz części  

sołectwa Cudzynowice. Najważniejszym działaniem jest jednak pozyskanie inwestora, dlatego prowadzona jest intensywna 

promocja terenu naszej gminy zarówno w Polsce jak i za granicą.  

Planowane działania na 2017 rok 
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         GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA  

KAZIMIERZA WIELKA NA LATA 2016-2022 

     Mając na uwadze poprawę panujących na obszarze miasta Kazimierza Wielka warunków socjalnych i gospo-

darczych, a tym samym poprawę warunków życia i pracy mieszkańców, władze Miasta i Gminy Kazimierza 

Wielka podjęły działania zmierzające do pozyskania na ten cel środków z Unii Europejskiej. Niezbędnym doku-

mentem umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie w ramach działania Zintegrowanego Programu Opera-

cyjnego Rozwoju Regionu (ZPORR) jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Program Rewitalizacji 

stwierdza, że projekty zgłoszone do dofinansowania są działaniami zaplanowanymi, wynikającymi z komplekso-

wych zintegrowanych planów miasta, odzwierciedlają zarówno potrzeby mieszkańców jak i różnych instytucji, 

wspólnot, stowarzyszeń oraz organizacji działających na rzecz rozwoju miasta. 

CZYM JEST REWITALIZACJA? 

Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenia rewitalizacji, ale rewitalizacja jest prowadzo-

na przez wielu partnerów m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy 

władzy publicznej. Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% obszaru miasta oraz 

zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców miasta. W tym celu została przeprowadzona diagnoza miasta, 

w której wzięto pod uwagę skalę negatywnych zjawisk, wskazujących na obszar niskiego poziomu rozwoju,  

na którym gmina zamierza prowadzić rewitalizację z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.  

W badanych obszarach ( społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym) występuje koncentracja nega-

tywnych zjawisk takich jak: 

     Rewitalizacja to pojęcie oznaczające szeroki zakres 

działań prowadzących do odnowy lub ,,przywrócenia 

do życia” zaniedbanej dzielnicy czy  części miasta. 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 

w sposób kompleksowy. Jest programem zapewniają-

cym harmonijny i wielostronny rozwój miasta. Jego 

działania skierowane są przede wszystkim na tworze-

nie warunków sprzyjających rozwojowi społeczno-

ekonomicznemu na poziomie lokalnym. Rewitalizacja 

ma służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców. Obejmuje działania dotyczące: 

• Sfery społecznej - polegające na rozwiązywaniu 

indywidualnych problemów i mobilizacji lokalnej 

społeczności poprzez realizację programów zapo-

biegających nierówności i wykluczeniu społeczne-

mu, walkę z bezrobociem i przestępczością oraz 

przedsięwzięcia wspierające działalność kultural-

ną. 

• Sfery gospodarczej - dzięki programom wspierają-

cym przedsiębiorczość. 

• Sfery przestrzennej – poprzez remonty i moderni-

zację zaniedbanej infrastruktury i budynków 

mieszkalnych, a także odnowę i konserwację  

zabytków i innych obiektów architektonicznych. 

• Sfery ekologicznej- zazielenienie i harmonijne 

zagospodarowanie przestrzeni miejskiej  

i konserwację zabytkowych parków.  
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• Degradacja techniczna budynków i budowli  

( w ramach analizy technicznej) lub zniszczenie 

czy nieodpowiednie wykorzystanie przestrzeni pu-

blicznej ( w ramach analizy przestrzenno-

funkcjonalnej). 

• Wysoki poziom bezrobocia wykazujący nieko-

rzystne tendencje wzrostowe, w tym długotrwałe 

bezrobocie. 

• Wyludnienie obszaru. 

• Niekorzystna struktura demograficzna tj. niski 

udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produk-

cyjnym. 

• Występowanie problemów społecznych, w tym 

alkoholizmu, bezdomności, bezradności w spra-

wach opiekuńczo-wychowawczych, długotrwałej 

choroby, niepełnosprawności, potrzeby ochrony 

macierzyństwa, przemocy w rodzinie, ubóstwa, 

wielodzietności. 

• Nasilenie zjawisk zagrażających bezpieczeństwu. 

• Bariery w rozwoju gospodarczym miasta ( jest to 

problem zdefiniowany dla całego miasta, niemniej 

jednak jego oddziaływanie na tereny rewitalizacji 

jest bardzo duże z uwagi na wysoki poziom bezro-

bocia). 

• Występowanie obiektów wymagających generalne-

go remontu. 

• Występowanie obiektów wymagających termomo-

dernizacji. 

• Występowanie obiektów całkowicie wyeksploato-

wanych. 

• Występowanie zabudowy wymagającej uporządko-

wania lub uzupełnienia. 

• Przestrzeń publiczna, tereny zieleni, rekreacji i wy-

poczynku wymagające budowy, uzupełnienia lub 

odnowy. 

• Niski poziom jakości dróg. 

Obszar zdegradowany obejmuje obszar zakreślony granicami administra-
cyjnymi miasta Kazimierza Wielka z wyłączeniem obszarów leśnych. 

     W oparciu o przeprowadzoną diagnozę został wyznaczony obszar rewitalizacji o pow. 79,295 ha, co stanowi 

15,85% powierzchni miasta Kazimierza Wielka. Natomiast liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji wynosi  

1393 osoby, co stanowi 25,63% mieszkańców Kazimierzy Wielkiej. 

Planowany obszar rewitalizacji obejmuje: 

• Rynek w Kazimierzy Wielkiej  

• Ulice : Łabądź, Nowa Wieś, Zielona, Głowackiego, 

Wesoła, Aleja Parkowa, Okrężna,  Piłsudskiego, 

część ulicy Armii Krajowej, Sienkiewicza, Party-

zantów, T. Kościuszki, 1-go Maja, teren po byłej 

Cukrowni ,,Łubna”, okolice Komendy Policji. 
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W podany obszar zostaną wpisane zadania inwestycyjne zgłaszane przez miasto, takie jak: 

• Rewitalizacja Rynku w Kazimierzy Wielkiej wraz z najbliższym otoczeniem. Projekt obejmuje przebudowę 

Rynku oraz budowę zaplecza sportowo - rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Kazimierzy  

Wielkiej; 

• Przebudowa Kazimierskiego Ośrodka Kultury 

wraz z zagospodarowaniem terenu; 

• Przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych 

Klubu Sportowego SPARTA; 

• Rewitalizacja zbiorników wodnych. Projekt 

obejmuje zagospodarowanie terenu wokół zbior-

ników wodnych, umocnienie brzegów zbiorni-

ków, wybudowanie ciągów pieszych i ścieżek 

rowerowych, odmulenie zbiorników, mała archi-

tektura. 

• Modernizacja Placu Targowego. Projekt obejmuje remont: nawierzchni placu targowego, wiat handlowych, 

Zadania inwestycyjne zgłaszane przez 

prywatnych inwestorów: 

• Rewitalizacja Placu Dworcowego. Projekt 

obejmuje budowę: budynku handlowego,  

poczekalni pasażerskiej, małej gastronomii, 

bawialnię dla dzieci, pub dla młodzieży  

i dorosłych, budowę parkingu i małej archi-

tektury, plac zabaw dla dzieci. 

• Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po zlikwidowanej Cukrowni ,,Łubna” Projekt obejmuje remont 

budynku magazynowego byłej cukrowni, a dokład-

nie wykonanie pokrycia dachowego oraz wykona-

nie otworów okiennych, docieplenie budynku wraz 

z nową elewacją. 

• Utworzenie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego, 

noclegowni dla młodzieżowych Grup Turystycz-

nych, małej gastronomii i Centrum Aktywności 

Obywatelskiej. 

• Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy 2 MW na 

terenach poprzemysłowych o powierzchni ok. 4 ha 

w Kazimierzy Wielkiej. 

 

• Budowa fabryki produkującej innowacyjne płyty  

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS i EPS) w oparciu  

o innowacyjną technologię zgrzewania płyt o takim  

samym współczynniku przewodzenia ciepła dla każdej 

grubości płyt, dających możliwość uzyskania wysokiej 

odporności na ściskanie przy niskiej gęstości płyt, 

(oszczędzając surowiec) oraz produkcja płyt o ,,dużym 

formacie”- budowa mieszkań na wynajem. 
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Zadania inwestycyjne zgłaszane przez parafie i Caritas Kielce 

• Rewitalizacja zabytkowego kościoła w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Kazimierzy Wielkiej. 

• Rewitalizacja zabytkowego Kościoła w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Kazimierzy Małej. 

• Rewitalizacja kościoła w miejscowości Gorzków. 

• Renowacja kaplicy w miejscowości Skorczów. 

• Modernizacja Stacji Opieki Środowiskowej Caritas  Środowiskowej ( Dom Parafialny w Cudzynowicach). 

Zadania inwestycyjne zgłaszane przez Komendę Powiatową Policji  

  w Kazimierzy Wielkiej: 

 

• Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnot 

Mieszkaniowych. 

• Rewitalizacja budynku mieszkalnego (kamienicy) przy  

ul. Łabądź 10 w Kazimierzy Wielkiej. Projekt obejmuje remont 

elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem, remont dachu i od-

wodnienia, mała architektura zewnętrzna (chodnik, zieleń). 

• Rewitalizacja terenu Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy 

Wielkiej.  

• Projekt obejmuje m.in. przebudowę terenu KPP w Kazimierzy 

Wielkiej wraz z termomodernizacją budynku, a także wprowadzenie 

elementów identyfikacji wizualnej oraz dostosowanie infrastruktury 

i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zadania inwestycyjne zgłaszane przez Wspólnoty mieszkaniowe: 

     Biorąc pod uwagę fakt ,iż żadne nawet największe i najbogatsze miasto nie jest w stanie samodzielnie ,,przywrócić  

do życia” zaniedbanych terenów, dla prawidłowego przebiegu procesu rewitalizacji niezbędne jest współdziałanie wielu  

partnerów, takich jak: władze Miasta i Gminy, Powiatu, Województwa, organizacje pozarządowe, społeczne, Policja, szkoły, 

parafie, spółdzielnie mieszkaniowe, rady osiedli, społeczności lokalne. 

Należy pamiętać, że rewitalizacja jest elementem całej strategii społeczno-gospodarczej, 

mającej na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju miasta oraz poprawę warunków 

życia wszystkich mieszkańców. 
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• Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej odnowionych obszarów; 

• Ożywienie ruchu turystycznego; 

• Powstanie nowych miejsc pracy - np. w turystyce, handlu, usługach (szczególnie gdy zostaną poddane 

rewitalizacji obszary o znaczeniu historycznym lub kulturalnym); 

• Pobudzenie do aktywności mieszkańców; 

• Zwiększenie poczucia wspólnoty, odbudowa więzi społecznej i integracja społeczności lokalnej; 

• Ograniczenie patologii społecznych dzięki wdrażaniu programów walki z wykluczeniem społecznym, 

przestępczością i uzależnieniami; 

• Poprawa jakości życia mieszkańców. 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REWITALIZACJI 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
Gminy Kazimierza Wielka  

W dniu  26  września 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, została przyjęta Uchwała 

dotycząca wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2022. 

     Projekty, które zostały ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji są m.in. efektem cyklicznych spotkań  

z osobami zamieszkałymi w poszczególnych rejonach miasta i gminy. Dzięki przeprowadzonym konsultacjom 

społecznym, założone działania najpełniej odzwierciedlają potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Kazimierza 

Wielka. 

    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest kluczowym doku-

mentem strategicznym, wyznaczającym kierunki działań  
nastawionych na rozwój gminy zgodnie z założeniami gospo-

darki niskoemisyjnej, która opiera się na następujących  

elementach: 

• poprawie efektywności energetycznej; 

• wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii; 

• zastosowaniu nowoczesnych technologii, ograniczają-
cych emisję szkodliwych gazów do środowiska. 

 

     W 2015 roku przystąpiono do opracowania Planu Gospo-

darki Niskoemisyjnej dla Gminy Kazimierza Wielka na lata 

2015-2020. Na przedmiotowy plan zostało pozyskane dofi-

nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 90%.  

     Plan uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarne-

go oraz został pozytywnie zweryfikowany w ramach 

„Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora 

publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakre-

sie efektywności energetycznej oraz OZE”.  

     Na podstawie uchwalonego Planu i wydanego zaświadcze-

nia o pozytywnej weryfikacji każdy z zainteresowanych 

(m.in. mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje) może ubiegać 
się o dofinansowanie ze środków UE.  

     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest również dla 

gminy kluczowym dokumentem przy ubieganiu się o wspar-

cie ze środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć 
rozwijających gospodarkę opartą na efektywności energetycz-

nej, wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)  

i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. 
     Posiadając opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 

przyjęty uchwałą Rady, będzie można ubiegać się o dofinan-

sowanie na zadania z wymienionego powyżej zakresu, m.in.: 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,  

poprawa stanu dróg gminnych, modernizacja oświetlenia, 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach  

użyteczności publicznej i sektorze mieszkalnym, termomo-

dernizację budynków mieszkalnych.  

     Możliwe do pozyskania dofinansowanie na realizację  
poszczególnych zadań wesprze finansowo gminę, która  

planuje realizować cele z zakresu efektywności energetycz-

nej, OZE czy ochrony powietrza. 
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     Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł  

odnawialnych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych  

i zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej, przysłuży się do poprawy jakości powietrza na 

terenie Gminy Kazimierza Wielka.  

     Jednocześnie w ramach dostępnych środków można  

pozyskać dofinansowanie m.in. w ramach takich działań jak, 

efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  

w przedsiębiorstwach, gdzie można było pozyskać nawet 

65% dofinansowania.  

     Obecnie będą prowadzone nabory na dofinansowanie  

działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, gdzie poziom dofinansowania 

wynosi do 85%. 

• Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST); 

• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

• związki i stowarzyszenia JST; 

• Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS); 

• Uczelnie; 

• Policja; 

• podmioty lecznicze wykonujące działalność leczni-

czą finansowaną ze środków publicznych; 

• jednostki Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.  

W miarę pojawiających się działań i przeznaczonych na nie środków, dokument umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne 

na realizację inwestycji każdemu z mieszkańców naszej gminy. 

W ramach tego działania mogą uzyskać dofinansowanie m.in.: 

Działania podjęte w zakresie infrastruktury oświetleniowej przez Gminę  
Kazimierza Wielka w 2016 roku. 

W związku z planowaną modernizacją oświetlenia ulicznego 

- ( w najbliższych latach ma być ono wymienione na ledowe), 

Gmina Kazimierza Wielka zleciła we wrześniu br. inwentary-

zację oraz audyt energetyczny, niezbędny do uzyskania  

dofinansowania ze środków unijnych. Dofinansowanie  

ma być przeznaczone na wymianę oświetlenia na terenie  

naszej gminy. Spośród ośmiu Firm przystępujących  

do przetargu wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę Firmy 

ATM Energetics z Morawicy. Termin realizacji inwentaryza-

cji oraz audytu przewidziany jest do 19.12.2016 r. Wymiana 

oświetlenia na ledowe nastąpi w najbliższych latach. 

Pod koniec 2015 roku, podpisaliśmy korzystną umowę na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kazimierza  

Wielka i jednostek jej podległych. Umowa zawarta 12.12.2015 r. obowiązuje na okres 2016/ 2017 r. Sprzedawcą jest Firma 

Tauron Sprzedaż. Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej, która przystępując do przetargu przedstawiła naj-

korzystniejszą ofertę. 

Ceny jednostkowe dla poszczególnych grup wynoszą: 

• Oświetlenie uliczne : 0,2028 zł netto / 1 KWH 

• Obiekty, budynki : 0,2247 zł netto / 1 KWH 

Korzystne rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej związane z 

przesyłem i dystrybucją mediów. 
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W KAZIMIERZY WIELKIEJ 

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ 

XXXI Światowe Dni Młodzieży pod hasłem ,, Błogosławieni 

miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”- to już histo-

ria. Były one dla nas - mieszkańców gminy Kazimierza  

Wielka - wydarzeniem na skalę światową, bowiem od  

25.07.2016 r. do 31.07.2016 r. gościliśmy ponad 2 tys. mło-

dych pielgrzymów z całego świata. Swoista ,,mieszanka" an-

tropologiczno-kulturowa wywarła niecodzienne wrażenie nie 

tylko na gospodarzach, ale i na gościach. Podczas Katechezy  

nad zbiornikiem retencyjnym, którą 27.07.2016 r. wygłosił  

z łódki brazylijski biskup Giovano Pereira De Melo, 

,,zarażeni entuzjazmem” przez naszych gości, spontanicznie 

włączaliśmy się do zabawy i modlitwy. Zielone, pagórkowate 

wzgórza nad przejrzystą taflą wody, zostały wypełnione 

wszystkimi kolorami tęczy, które reprezentowały poszczegól-

ne grupy pielgrzymów. Wśród gromkich oklasków, okrzyków 

i pieśni religijnych powiewały flagi: Polski, Portugalii,  

Brazylii, Argentyny, Kolumbii, Wysp św. Tomasza, Hiszpa-

nii, Słowacji i Niemiec. Dzięki otwartości z obu stron zostały 

przełamane wszelkie bariery językowe. Zjednoczeni  

w modlitwie, jednocześnie zafascynowani ogromnym opty-

mizmem młodych pielgrzymów, ich barwną wielokulturowo-

ścią byliśmy pod ogromnym wrażeniem, które na zawsze 

pozostanie w naszej pamięci. Natomiast ich urzekła nasza 

polska gościnność i troska o każdego pielgrzyma. . Rodziny, 

które zdecydowały się przyjąć pod swój dach  

pielgrzymów, traktowały ich zgodnie ze staropolskim przy-

słowiem ,,Gość w dom, Bóg w dom”. Z wielką starannością  
i rozwagą wszyscy przygotowywali się do tego podniosłego  

i historycznego wydarzenia jakim były Światowe Dni Mło-

dzieży 2016’ w gminie Kazimierza Wielka.  

Władze Samorządowe - pierwsze przygotowania poczyniły 

już na kilka miesięcy przed Imprezą. XXXI ŚDM pod  

hasłem ,,Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią” - odbywały się na wielu płaszczyznach i wymia-

rach. Najważniejszym z nich był wymiar religijno - duchowy. 

Niemałe znaczenie wywarł na nas wymiar antropologiczno-

kulturowy. Mieliśmy okazję zapoznać się z tradycją i kulturą 
różnych krajów – pielgrzymi poznawali nasze obyczaje. 

     Z ogromną radością wspominamy niepowtarzalny klimat 

tamtych dni, kiedy Kazimierza Wielka stała się na chwi-

lę ,,małym Krakowem”, kiedy pielgrzymi wylegli na ulicę  
i za namową Papieża Franciszka robili ,,raban”- w pozytyw-

nym tego słowa znaczeniu. Kiedy zielone wzgórza nad  

zalewem wypełniły się roztańczoną i rozśpiewaną młodzieżą  
ze wszystkich stron świata, byliśmy dumni, że udało nam  

się podołać temu niezwykle trudnemu logistycznie przedsię-
wzięciu. Oprócz młodzieży swoją obecnością zaszczyciło  

nas wielu znamienitych gości – m.in. 4 biskupów z Brazylii  

i jeden biskup z Portugalii, a także były Poseł na Sejm  

RP - Pan Lucjan Pietrzczyk ze swoją Drużyną Harcerską  
z Bilczy. Mszę Świętą nad zbiornikiem retencyjnym celebro-

wało 3 biskupów z Brazylii m.in. Rodolfo Luis Weber-  

arcybiskup, Philip Dickmans i Giovano Pereira De Melo oraz 

ponad 20 księży. Z kolei Sergio Da Rocha – biskup z Brazylii 

28.07.2016 r. poprowadził Katechezę i Mszę na Rynku,  

a Manuel Felicio – biskup z Portugalii - 29.07.2016 r. wygło-

sił Katechezę w Kościele. 
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Wyjątkową imprezą okazał się również Festiwal Młodych, 

który zgromadził kilka tys. osób na Kazimierskim Rynku. 

Oprócz grup ewangelizacyjnych i zespołów katolickich,  

mieliśmy okazję zobaczyć występy artystyczne szkół, 2 kon-

certy rockowe oraz teatr ognia i twórczość własną pielgrzy-

mów z szerokiego spektrum - od muzyki reggae aż po balet.  

Niepowtarzalnym doświadczeniem zarówno dla pielgrzymów 

jak i dla mieszkańców Gminy była Modlitwa Skupienia na 

Rynku, podczas której została wniesiona wysoka monstrancja 

z Konsekrowaną Hostią, co dla Kazimierzy Wielkiej miało 

znaczenie historyczne. Uczestnicy Spotkania Młodych wyci-

szyli się wtedy oraz w skupieniu i refleksji włączyli w modli-

twę.                                                        
Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie pełna mobilizacja 

służb i grup społecznych. Zarówno Straż Pożarna, jak i Poli-

cja, Firma Ochroniarska, Służby Medyczne, księża, nauczy-

ciele, tłumacze, harcerze, wolontariusze, pocztowcy, fotore-

porterzy i przedstawiciele mediów, pracownicy: Kazimier-

skiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej, Urzędu Miasta i Gminy - wszyscy stanęli na wysoko-

ści zadania i za to im dziękujemy!   

Jak podsumował ŚDM 2016’ w Kazimierzy Wielkiej  Bur-

mistrz Adam Bodzioch?                      

,, Kosztowało nas to wiele pracy i wysiłku, ale opłacało się, 

bo to niesamowite wydarzenie, które już się nie  

powtórzy w Kazimierzy Wielkiej. Możemy się czuć wyróż-

nieni, że mieliśmy możliwość uczestnictwa w organizacji 

tego wielkiego przedsięwzięcia jakim były Światowe Dni 

Młodzieży 2016’ w Kazimierzy Wielkiej.” 

,,Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym, za ogrom-

ną pracę włożoną w przygotowanie i przebieg Światowych 

Dni Młodzieży w Kazimierzy Wielkiej i na terenie naszej 

gminy.” 
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Prace wykonane w zakresie infrastruktury drogowej 

przez Gminę Kazimierza Wielka w 2016 roku. 
Gmina  Kazimierza Wielka wykonała w 2016 roku remonty i bieżącą konserwację dróg na kwotę ok.135 tys. zł. 

Remont bieżący i konserwacja obejmowały następujące zadania: 

• Odmulenie rowów przydrożnych. 

• Wymianę przepustów drogowych i zjazdowych. 

• Umocnienia płytami ażurowymi. 

• Montaż elementów odwodnienia drogi. 

• Remonty odcinków dróg o nawierzchni tłuczniowej. 

• Roboty ziemne. 

Prace związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku nawalnych opadów deszczu sfinansowane z rezerwy budże-

tu gminy Kazimierza Wielka. 

Wykonano zadania pod nazwą: 

• Remont drogi gminnej w msc. Chruszczyna Wielka (dz.nr ewid.475) Całkowity koszt zadania wyniósł ok.28 000,00 zł. 

• Remont drogi gminnej w msc. Cudzynowice (dz.nr ewid.818).Wykonano odwodnienie drogi na kwotę ok. 40 000,00.zł. 

• Remont odcinków dróg gminnych w msc. Krzyszkowice (dz.nr ewid. 177/4, 176, 178). Wykonano odwodnienie  

elementów drogi na kwotę 22 000,00 zł. 

Prace związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku nawalnych opadów deszczu dofinansowane z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych.  

Na podstawie przyznanej Promesy MSWiA z dn. 06.04.2016r. zostały zrealizowane następujące zadania: 

• Przebudowa drogi gminnej w msc. Kazimierza Wielka 

(dz. nr ewid. 2562) ul.15-ego Stycznia, od km 0 + 000 

do km 0 + 165 dł. 165 mb. Koszt zadania wyniósł 127 

213,07 zł. Dofinansowanie na podstawie umowy dota-

cji Nr. IR.III.6355.2.7.3.2016r. z dnia 15.07.2016r. 

wyniosło 80%  wartości kosztów kwalifikowalnych 

zadania tj. 82 467,00 zł. 

• Remont drogi gminnej w msc. Wojsławice (dz. nr 

ewid.173) od km 0 + 000 do km  0 + 660 dł. 660 mb. 

Koszt zadania wyniósł 190 655,53 zł. Dofinansowanie 

na podstawie umowy dotacji Nr. 

IR.III.6355.2.7.1.2016r. z dnia 18.07.2016r. wyniosło 

80%  wartości kosztów   zadania tj 130 188,00 zł. 

• Remont drogi gminnej w msc. Cło (dz.nr ewid.203)  

od km 0 + 000 do km 0 + 300 dł. 300 mb. Koszt zada-

nia wyniósł 73 544,91zł. Dofinansowanie na podsta-

wie umowy dotacji Nr. IR.III.6355.2.7.2.2016 r. zdnia 

18.07.2016r. wyniosło 80%  wartości kosztów kwalifi-

kowalnych zadania tj. 58 835,00 zł. 

Na podstawie przyznanej Promesy MSWiA z dn. 05.07.2016 r. zostało zrealizowane następujące zadanie: 

• Remont drogi gminnej w msc. Sieradzice (dz. Nr ewid. 217) od km 0 + 000 do km 0 + 605 dł. 605 mb.   

Koszt zadania wyniósł 123 747,74zł. Dofinansowanie na umowy dotacji Nr. IR.III.6355.2.7.4.2016r. z dnia  

13.09.2016r. wyniosło 80%  wartości kosztów kwalifikowalnych zadania tj. 98 998,00 zł. 

Na podstawie przyznanej Promesy MSWiA z dn. 17.08.2016 r. zostały zrealizowane następujące zadania: 

• Remont drogi gminnej w miejscowości Kazimierza Wielka (dz. nr ewid.748,  749/4, 749/5) -ul. Lipowa od km  

0 + 000 do km 0 +244, dł. 244 mb. Koszt zadania wyniesie 81 845,16 zł. Dofinansowanie będzie  wynosić 80% 

wartości kosztów kwalifikowalnych zadania tj. ok. 62 508,00 zł. 

• Remont drogi gminnej nr 329072T- ul. Nowa Wieś w miejscowości Kazimierza Wielka od km 0 + 000 do km  

0 + 303, dł. 303 mb. Koszt zadania wyniesie 238 856,41 zł. Dofinansowanie będzie wynosić ok. 50% wartości 

kosztów kwalifikowalnych zadania tj.ok. 111 492,00 zł. 
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Na podstawie przyznanej Promesy MSWiA z dn. 30.08.2016 r. Zostało zrealizowane następujące zadanie: 

• Remont drogi gminnej w msc. Boronice ( dz. nr ewid.298/1) od km  0 +475 do km 1 + 005 dł. 530 mb.  

Koszt zadania wyniesie 163 487,25 zł. Dofinansowanie będzie   wynosić 80% wartości kosztów kwalifikowalnych 

zadania tj. ok. 126 326,00 zł.  

Na podstawie przyznanej Promesy MSWiA z dn. 02.11.2016r. jest realizowane następujące zadanie:  

• Zabezpieczenie skarp wąwozu wraz z przebudową drogi gminnej w  msc. Łękawa odc. I (dz. nr ewid.149) od km 

0+000 do km 0+800 dł.800mb”. Koszt zadania wyniesie 326 000,00 zł. Dofinansowanie będzie wynosić 80%  

wartości kosztów kwalifikowalnych zadania tj. 255 520,00 zł. 

Na podstawie przyznanej Promesy MSWiA z dn. 02.11.2016r. są realizowane następujące zadania:  

• „Remont drogi gminnej Broniszów (dz. nr ewid.292) – Gabułtów (dz nr  ewid.884/2) od km 0+000  

do km 0+690, dł. 690mb”. Koszt zadania wyniesie 219 412,34 zł. Dofinansowanie będzie wynosić 80% 

wartości kosztów kwalifikowalnych zadania tj. 174 103,00 zł. 

• „Remont drogi gminnej w msc. Marcinkowice odc.I (dz. nr ewid. 134,  162 ) od km 0+000 do km 0+890, 

dł. 890 mb” Koszt zadania wyniesie 239 513,74 zł. Dofinansowanie będzie wynosić 80% wartości  

kosztów kwalifikowalnych zadania tj.190 272,00 zł. 

 

Prace wykonane w 2016 r. przy użyciu własnego sprzętu gminy typu koparka w zakresie remontów, konserwacji  

i utrzymania infrastruktury drogowej oraz urządzeń  melioracyjnych administrowanych przez Gminę Kazimierza 

Wielka.  

Roboty zostały wykonane w następujących miejscowościach: 

• Boronice 

• Gorzków 

• Kazimierza Mała 

• Kazimierza Wielka 

• Plechów 

• Wojciechów 

• Zysławice 

• Donatkowice 

• Donosy 

• Nagórzanki 

• Wielgus 

• Kamieńczyce 

• Sieradzice 

• Dalechowice 

Były to głównie prace – odwodnieniowe, melioracyjne i remontowe. Zostały wykonane na dł. 25 000 mb. 
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Zadania wykonane przez Gminę Kazimierza Wielka w 2016 

roku w zakresie infrastruktury związanej  

z gospodarką wodno-kanalizacyjną. 
Dnia 19 października w Zespole Szkół Samorządowych w Wiel-
gusie miało miejsce uroczyste przekazanie ukończonej budowy 
przyłącza wodociągowego wraz z odcinkiem sieci tranzytowej  
do budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie.  
W symbolicznym ,,odkręceniu kurka z wodą” oprócz Elżbiety 
Wojtasik - Dyrektor ZSS w Wielgusie i społeczności Szkoły 
udział wzięli: Burmistrz Adam Bodzioch, Skarbnik - Zofia No-
coń, Zastępca Burmistrza Łukasz Maderak oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Wątek. Uzdolniona młodzież z Gimna-
zjum Samorządowego, przygotowała z tej okazji krótki program 
artystyczny i występ wokalno-instrumentalny. 

Jak poinformował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zostały podpisane stosowne dokumenty  
z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Kielcach. Otwiera to drogę do budowy obwodnicy Kazimierzy  
Wielkiej i drogi 768 przez Wojciechów, Stradlice, Podolany do Koszyc.  

Zadanie to będzie realizowane tzw. „ścieżką”: projekt/budowa w latach 2017-2019. Koszt inwestycji blisko 50 mln. zł.  

     Gmina Kazimierza Wielka zawarła umowę z Woje-

wództwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia  

pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego w celu realizacji zadania pod nazwą 

,, Przebudowa ulicy Koszyckiej DW768 w m. Kazimie-

rza Wielka na odcinku od km 54 +420  do km 54 +760 

dł. 340mb” oraz  zadania pod nazwą ,,Przebudowa 

DW768 w m. Kazimierza Wielka- ul. Kolejowa”. 

    Inwestorem zadania jest Województwo, w imieniu 

którego zakres realizować będzie Świętokrzyski Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Termin wykorzystania 

dotacji nastąpi nie później niż do 31.12.2017 roku. 

Obwodnica Kazimierzy Wielkiej i droga 768 

Remont ul. Koszyckiej i ul. Kolejowej 
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Ratujemy figurkę św. Rocha 

w Kazimierzy Wielkiej 
 

Figurka św. Rocha stała kiedyś w centrum  

Kazimierzy, między basztą a cukrownią. W PRL 

usunięto ją z chodnika, ale dzięki ówczesnemu 

proboszczowi i parafianom została uratowana 

i umieszczona na cmentarzu w Kazimierzy  

Wielkiej. Figurę św. Rocha mieszkańcy  

Kazimierzy postawili w 1852 jako wotum 

wdzięczności za uwolnienie od zarazy w 1848 r. 

Samorząd gminy Kazimierza Wielka w projekcie 

rewitalizacji, planuje odnowić figurę i przenieść 
ją na dawne miejsce. 

Inwestycje w zakresie poprawy jakości infrastruktury  

edukacyjno - sportowej na terenie Gminy  

Kazimierza Wielka 
Gmina Kazimierza Wielka złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą ,, Poprawa jakości infrastruktury 

edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Kazimierza Wielka” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego wojewódz-

twa świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Obecnie wniosek jest w fazie konkursowej. W ramach realizacji projektu mają zo-

stać wykonane następując inwestycje : 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z bieżnią do skoku w dal przy ZSS w Wielgusie.  

Boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej w miejscu istnieją-

cego boiska  o nawierzchni asfaltowej  oraz bieżni do skoków w dal. ( Stan techniczny i układ funkcjonalny  zewnętrznego 

zaplecza sportowego wymusza jego modernizację.) Kompleks sportowy zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym z 

siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej PCV. 

Budowa bieżni i skoczni przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3.  

Realizacja zadania będzie polegała na wykonaniu 4 stanowiskowej bieżni do biegów sprinterskich o nawierzchni poliuretano-

wej oraz bieżni do skoków w dal. 

Stworzenie pracowni przyrodniczej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńczycach.  

W ramach realizacji projektu planuje się zakup następujących elementów wyposażenia pracowni: trójokularowy mikroskop 

cyfrowy, zestaw interaktywny, stolik dwuosobowy, krzesła uczniowskie, wizualizer, dygestorium, model komórki roślinnej, 

model komórki zwierzęcej, 6 modeli układów organizmu, 7 modeli organizmów zwierzęcych, 

Stworzenie pracowni dydaktycznej w Samorządowej Szkole  Podstawowej Nr 1. 

Planuje się zakup następujących elementów wyposażenia pracowni: 

- zestaw mebli 

- tablica interaktywna 

- rzutnik, laptop, multimedialne materiały na tablicę, lornetka, zestaw mikroskopowych preparatów biologicznych, szkielet 

człowieka na statywie, stojak do zawieszania map i plansz na kółkach, kompas, próbki skał i minerałów, próbki rodzaju gleb, 

mikroskop, stacja pogodowa, zestaw siłomierzy, walizka ekobadacza itp. 

Koszty związane z powyższymi inwestycjami wynoszą: 

• Roboty budowlane 933 523,37 zł. 

• Wyposażenie pracowni dydaktycznych 215 250,00 zł. 

• Promocja projektu 3 690,00 zł. 

Jeżeli wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zostanie rozpatrzony pozytywnie, jego realizacja 

nastąpi w ciągu dwóch lat od ogłoszenia wyników. 
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