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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 

 

Kadencja samorządu gminnego na lata 2014-2018 to już 
siódma kadencja odrodzonego samorządu. Warto pochy-
lić się nad raportem zamknięcia w 2010 roku by mieć pe-
wien punkt odniesienia.   

Z czym wchodzimy w siódmą kadencję? 

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 roku wyniosło: 
22 524 829 zł, tj. 55,39% 

W grudniu 2010 roku wynosiło 14 milionów tj. 42%.  

Cztery lata temu mieliśmy wiele przygotowanych inwe-
stycji i przyznanych środków. Niestety z wielu z nich zrezygnowano. A były też wśród 
nich projekty nieinwestycyjne i bez udziału finansowego gminy. W styczniu br. udało 
się uratować w ostatniej chwili środki unijne. Przykładem jest wodociągowanie wsi  
Donatkowice, Plechów, Plechówka, Łyczaków i część Krzyszkowic. 

Na dzień dzisiejszy mamy słaby, wręcz śladowy stopień uregulowań prawnych 
dróg gminnych (numeracja). Praktycznie jest to stan z 2010 roku. Nie ma aktualnej 
strategii rozwoju gminy, programu ochrony środowiska. Nie istnieje projekt tzw. 
niskiej emisji i termoizolacji. Nie istnieje Zakład Gospodarki Komunalnej. Sieć szkół 
jest pomniejszona o zlikwidowaną szkołę w Sieradzicach. Pozostała struktura jest ze 
stanu na 2010 rok. Stan obiektów szkolnych jest dobry. Obiekt Biblioteki - stan 
bardzo dobry. Obiekty Domu Kultury wymagają szybkiego i gruntownego remontu. 
Organizacja struktur kultury to stan z 2010 roku. Nie istnieje Straż Miejska.  
Występują poważne problemy z utrzymaniem czystości szczególnie na Rynku, w parku 
i okolicach zbiornika. 

Brak porozumienia Gminy z Wojewódzkim Zarządem Dróg w sprawie remontu 
drogi wojewódzkiej przez miasto. Takie poczynania należało podjąć w momencie 
przystąpienia do opracowania koncepcji obwodnicy Kazimierzy Wielkiej. 

Świadomie nie poruszam wynagrodzenia Burmistrza i diet Radnych. Wspomnę 
tylko, że są one znacznie niższe niż w poprzedniej kadencji. 

 
Adam Bodzioch 

Burmistrz MiG Kazimierza Wielka 

BILANS OTWARCIA (skrócony) 
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Sesja Rady Miejskiej miała wyjątkowy charakter 
bowiem w dniu 11 marca, Sołtyski i Sołtysi obchodzili 
swoje święto – Dzień Sołtysa. Gratulacje i życzenia 
z okazji nowych wyborów sołtysów, jak również ich 
święta złożyli Burmistrz MiG Adam Bodzioch, Wice-
burmistrz Łukasz Maderak, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Wątek, wręczając Paniom Sołtyskom 
wiosenne róże. Jest to szczególne święto, które łączy 
władzę wiejską z mieszkańcami wsi, dzień na rozmo-
wy o jej codziennych problemach, a także dzień spo-
tkań całej społeczności wiejskiej. 

DZIEŃ SOŁTYSA 

SPRZECIW RADY MIEJSKIEJ w KAZIMIERZY WIELKIEJ 
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 11.03.2015r. Rada Miejska wyraziła jednogłośnie sprzeciw na proponowa-
ną przez Związek Międzygminny Nidzica w Kazimierzy Wielkiej nową taryfę cen dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie MiG Kazimierza Wielka. Odrzucona propozycja wy-
wołałaby wzrost cen ścieków o około 40%.  

PRZYWRACANIE DROŻNOŚCI CIEKÓW WODNYCH 
Na styczniowej sesji Rady Miejskiej w Kazimierzy 
Wielkiej Rada przeznaczyła 200 tys. zł na zakup ko-
parki kołowej, do realizacji zadań związanych 
z przywracaniem drożności cieków wodnych i ro-
wów melioracyjnych, a także do wykonywania prac 
remontowych na terenach popowodziowych 
w Kazimierzy Wielkiej oraz we wsiach: Plechów, 
Nagórzanki, Boronice, Chruszczyna Wielka. 

Natomiast 11.03.2015r. Sesja Rady Miejskiej prze-
znaczyła 100 tys. zł na zakup samochodu ciężarowe-
go - wywrotki, do realizacji prac remontowych 
i melioracyjnych. 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kazimierza Wielka! 
 

 Moje wieloletnie doświadczenie samorządowe sprawiło, że kolejny 
raz zdecydowałem się kandydować do Rady Miejskiej. Zaufanie jakim zosta-
łem obdarzony szczególnie zobowiązuje mnie do wytężonej pracy.  

Chcę przy Państwa wsparciu stworzyć płaszczyznę porozumienia, 
wspólnej rozmowy, wysłuchania racji każdej strony, każdego mieszkańca  - 
aby przyjęte działania uczyniły nasze życie lepszym, łatwiejszym, a spory 
będą służyły tylko wyborowi najlepszych rozwiązań.  

Myślę, że wspólnie możemy dokonać wiele dobrego - aby w Mieście 
i Gminie Kazimierza Wielka żyło nam się lepiej. 

Z serdecznymi pozdrowieniami  

Janusz Wątek 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Nowa koparka na placu 
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W dniu 21 stycznia 2015 roku Rada Miejska uchwa-
liła budżet gminy na 2015 rok. 

Wydatki zaplanowano na kwotę 44 204 804 zł, 
w tym wydatki na inwestycje 7 998 460 zł. 

Największą pozycję wśród wydatków stanowią wy-
datki na oświatę, tj. utrzymanie 7 szkół podstawo-
wych, 2 gimnazjów, przedszkola. Na ten cel prze-
znaczono w budżecie kwotę 17 008 980 zł.  

Kwota subwencji oświatowej przyznana na ten cel 
wynosi 9 397 110 zł. 

Różnicę, tj. 7 611 870 zł trzeba pokryć z dochodów 
własnych gminy. 

 Wydatki na opiekę społeczną wynoszą  
7 111 452 zł w tym środki własne gminy 2 374 105 
zł. W pozostałych wydatkach bieżących zaplanowa-
no między innymi: 

• Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi (wywóz śmieci) 
1 200 000 zł, 

• Wydatki na kulturę 906 846 zł, w tym: dotację na 
utrzymanie Kazimierskiego Ośrodka Kultury 
i Biblioteki Miejskiej 780 000 zł, 

• Realizację funduszu sołeckiego 418 644 zł, 

• Kulturę fizyczną 208 058 zł, w tym dotacje dla 
klubów sportowych 170 000 zł. 

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano: 

Budowa wodociągów - Realizacja z programu RPO 
miejscowości: Gorzków, Donatkowice, Plechów, 
Plechówka, Łyczaków. PROW – Krzyszkowice 
(I etap). 

Wartość zadania 4 miliony zł. Łączna długość wyko-
nywanej sieci wynosi 30 kilometrów. 

BUDŻET 2015  

DROGI 

Przebudowa dróg lokalnych tzw. „Schetynówek” 
Kazimierza Wielka ul. Wesoła, Łabądź. Wartość ro-
bót po przetargu: 450 tys. zł. 

Remont dróg dofinansowanie w ramach usuwania 
skutków powodzi: 

Kazimierza Wielka – ul. Kwiatowa 

Kazimierza Wielka – ul. Budzyńska „B” 

Boronice 

Nagórzanki 

Plechów  

Łączna wartość to ok. 800 tys. zł.  

• W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 
kwotę 89 473 zł. Wykonanie dokumentacji projekto-
wych rozbudowy oświetlenia w miejscowościach:  

• Gunów - Kolonia, Gunów - Wilków, 

• Krzyszkowice, Paśmiechy, 

• Plechów, Plechówka, Podolany, Sieradzice, 
Zagórzyce, Zięblice. 

Rozbudowa oświetlenia we wsi Głuchów,  
Cudzynowice.  

Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla 
miejscowości Cło, Wymysłów – 60 tys. zł. 

Zakup samochodu strażackiego dla OSP 
Cudzynowice. Planowany koszt 57 tys. Zł, w tym  
z funduszu sołeckiego 10 tys. zł. 

Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów 
po byłej PKP (torowisko) w celu realizacji projektu 
„trasy rowerowe” – 135 tys. zł. 

WODOCIĄGI 

Zaopatrzenie w wodę jest ustawowym zadaniem 
gminy. W naszym przypadku zadanie to wykonuje 
powstały na początku kadencji I Samorządu 
- Związek Międzygminny Nidzica, w skład którego 
wchodzą gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, 
Działoszyce, Słaboszów. 

 Władzami związku jest Walne Zgromadze-
nie, które liczy 15 osób delegowanych przez człon-

kowskie gminy. Organem wykonawczym jest Za-
rząd, któremu przewodzi Prezes. 

 Liczbę delegatów wylicza się na podstawie 
wartości majątku na terenie danej gminy. 
Wyjątkiem jest wartość magistrali wodnej Płużki - 
Kazimierza Wielka, którą wybudowano w drugiej 
połowie lat 90 i „zaliczono” gminie Skalbmierz. 
Dlaczego? 
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Kazimierza też partycypowała w kosztach bu-
dowy magistrali wodnej, choć główne dofinansowa-
nie pochodziło z zewnątrz. 

Do 2010 roku udział Kazimierzy Wielkiej wy-
nosił ok. 40% i w tej proporcji gmina miała swoich 
przedstawicieli w Związku.  

Przez długie lata Kazimierza zabiegała o środki 
na dofinansowanie wodociągowania południowej 
części gminy i modernizację oczyszczalni ścieków.  

 Pozyskane ostatnio środki w rekordowej wy-
sokości (kilkadziesiąt milionów złotych) umożliwiły 
przez ostatnie 4 lata wykonać: 

• modernizację oczyszczalni ścieków, 
• wybudować sieć kanalizacyjną w 7 miejsco-

wościach, 
• wykonać kilometry sieci wodociągowej. 

Absorbcje tych środków z programu tzw. 
POIiŚ – „Spójność” gminy zlecały Związkowi 
Międzygminnemu Nidzica w Kazimierzy 
Wielkiej. 

Związek Nidzica będąc głównym beneficjentem 
otrzymał od gmin wynagrodzenie za wykonanie 
i zarządzanie tym unijnym projektem. 

Utworzona przez Związek Międzygminny Nidzica 
Jednostka Realizująca Projekt (JRP) na czas realiza-
cji zadania dysponowała budżetem ok. 100 milio-
nów zł. 

Po stronie gmin, w tym Kazimierzy Wielkiej 
było także dofinansowanie tzw. udziału do inwesty-
cji tj. ok. 20%. Warto przypomnieć, że w ramach 
tego projektu  byliśmy tzw. gminą wiodącą. W ubie-
głym roku projekt SPÓJNOŚĆ został zakończony. 

Niestety wartość wytworzonego majątku na te-
renie naszej Gminy nie została nam zaliczona do 

przydziału przedstawicieli. 

Paradoksalnie mamy w tej chwili mniej przed-
stawicieli, gdyż została skasowana wartość stacji 
oczyszczalni ścieków. 

Aktualnie Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej 
w proteście przeciw takiemu traktowaniu nie wybra-
ła delegatów i sprzeciwiła się proponowanej pod-
wyżce cen ścieków. W kwietniu br. planowana jest 
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona tej 
tematyce.  

Na dziś cena wody wynosi 4,65 zł/m3 dla indy-
widualnego odbiorcy. Ścieki 5,54 zł/m3.  

Do końca czerwca ma być wykonana sieć wo-
dociągowa w miejscowościach: Gorzków, Plechów, 
Donatkowice, Plechówka, Łyczaków, Krzyszkowice 
(I etap). 

Inwestorem jest gmina Kazimierza Wielka. 
Rozważany jest wariant, aby nowo wybudowaną 
sieć przekazać w zarządzanie Związkowi 
Międzygminnemu „Nida 2000”, w którym nasza 
gmina jest członkiem. Cena wody w tym związku 
dla indywidualnych odbiorców wynosi 3,18zł/m3. 

Perspektywicznie rozważana jest tzw. dywersy-
fikacja dostaw wody dla miasta i okolicznych wsi 
z Międzygminnego Związku „Nida 2000”.  

Taka alternatywa daje nadzieję na zahamowanie 
podwyżek cen wody oraz doprowadzenie do auten-
tycznego partnerstwa gmin będących członkami 
Międzygminnego Związku Nidzica. 

 

Adam Bodzioch 

Burmistrz MiG Kazimierza Wielka 

Informacja PSP w sprawie ochrony przeciwpożarowej  
Komenda Powiatowa PSP w Kazimierzy Wielkiej 
z uwagi na znaczny wzrost ilości pożarów 
w rolnictwie przypomina, że zgodnie z §43 rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów /Dz.U.Nr 109, 
poz.719./ wypalanie słomy i pozostałości roślinnych 
na polach jest zabronione. 

Informujemy również, że w związku z Art. 124 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody /t.j. Dz.U. 2013 poz. 627) zabrania się wy-
palania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk 
i szuwarów. Płonące trzcinowisko 
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Wodoci ągowanie południowej cz ęści Gminy Kazimierza Wielka 

Wodociągowanie miejscowości położonych 
w południowej części gminy Kazimierza Wiela rozpo-
częto dopiero w roku 2011. Powodem tego stanu był 
brak na terenie gminy ujęcia wody o odpowiedniej wy-
dajności mogącego zaspokoić potrzeby mieszkańców 
gminy. Sytuacja uległa zmianie po wybudowaniu ujęcia 
wody na rzece Nidzie w Starym Korczynie (ujęcie 
o wydajności 6000 m3/h) oraz wybudowaniu w roku 
2010 sieci wodociągowej tranzytowej wraz ze zbiornika-
mi w Łapszowie i Gorzkowie. 

W latach 2011-2012 z udziałem środków pochodzących 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego zwodociągowano wsie Wojsławice 
oraz Zysławice. Koszt tych prac przekroczył kwotę 2,9 

mln złotych. W roku bieżącym trwają prace budowlane 
sieci wodociągowej dla wsi: Gorzków, Plechów, 
Plechówka, Łyczaków, Donatkowice, Krzyszkowice. 
Zakończenie i rozliczenie wszystkich prac zaplanowano 
na koniec czerwca tego roku. Na to zadanie Gmina pozy-
skała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity 
koszt przekracza kwotę 4,0 mln zł. W wyniku realizacji 
projektu zostanie wybudowane ok. 30 km sieci wodocią-
gowej oraz 260 szt. przyłączy wodociągowych. Pozwoli 
to na korzystanie ok. 1000 osobom z bieżącej wody pit-
nej o odpowiedniej jakości. 

W budżecie gminy na rok 2015 zabezpieczono środki 
finansowe na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika 
retencyjnego na rzece Małoszówce. Przy wsparciu środ-
ków zewnętrznych pochodzących z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich planuje się w okolicach plaży oraz 
mola budowę elementów małej architektury w tym: 
ławek, koszy na śmieci, dwóch altan drewnianych, placu 
zabaw, siłowni terenowej, sceny letniej oraz boiska do 
siatkówki plażowej. Projekt zakłada również liczne nasa-
dzenia roślin ozdobnych (drzew i krzewów) podnoszą-
cych walory estetyczne terenu. 

Ponadto wybudowane zostanie brakujące oświetlenie 
na ul. T. Kościuszki - odcinek od Domu Dziecka do 
zapory oraz wzdłuż plaży.                                            
Koszt wszystkich prac szacowany jest na ok. 400 tys. 
złotych. 

W miesiącu marcu tego roku rozpocznie się gruntowna 
przebudowa ulic: Łabądź, Wesoła, Niecała, 
Piłsudskiego „C”, części ulicy Zielonej w Kazimierzy 
Wielkiej o łącznej długości 1055 mb. Roboty te będą 
możliwe dzięki wsparciu z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówka). Koszt 
wykonania wszystkich robót po przetargu wynosi  
419 795,47 złotych. W ramach inwestycji zostanie wy-
konana nowa nawierzchnia asfaltowa na przedmioto-
wych ulicach, zostaną wykonane chodniki z kostki beto-
nowej brukowej oraz wymieniona będzie część oświetle-
nia ulicznego. 

Ryszard Skowron Wydział RG 

Zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego 

Przebudowa ulic w Kazimierzy Wielkiej  

OSTATNIE UNIJNE PIENIĄDZE 

Nowy zbiornik retencyjny 

Ulica Łabądź przed przebudową 
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Działki położone są w Odonowie na terenach zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, w atrakcyjnym miejscu wsi, w strefie przy-

legającej bezpośrednio do miasta Kazimierza Wielka, z dostępem 

do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. 
działka nr  126/34  o   pow.  -  0,1685 ha  cena netto 60 700,00 zł. 

działka nr  126/35  o   pow.  -  0,2795 ha  cena netto 88 000,00 zł. 

działka nr  126/36  o   pow.  -  0,1494 ha  cena netto 53 800,00 zł. 

działka nr  126/37  o   pow.  -  0,1482 ha  cena netto 60 000,00 zł. 

działka nr  126/38  o   pow.  -  0,1040 ha  cena netto 42 100,00 zł. 

działka nr  126/40  o   pow.  -  0,0913 ha  cena netto 37 000,00 zł. 

działka nr  126/42  o   pow.  -  0,1013 ha  cena netto 41 000,00 zł. 

działka nr  126/43  o   pow.  -  0,1071 ha  cena netto 43 400,00 zł. 

działka nr  126/44  o   pow.  -  0,1022 ha  cena netto 41 400,00 zł. 

działka nr  126/45  o   pow.  -  0,1077 ha  cena netto 43 600,00 zł. 

działka nr  126/46  o   pow.  -  0,1032 ha  cena netto 41 800,00 zł. 

działka nr  126/48  o   pow.  -  0,1074 ha  cena netto 43 500,00 zł. 

działka nr  126/49  o   pow.  -  0,1184 ha  cena netto 48 000,00 zł. 

działka nr  126/50  o   pow.  -  0,1121 ha  cena netto 45 400,00 zł. 

działka nr  126/51  o   pow.  -  0,1247 ha  cena netto 50 500,00 zł. 

działka nr  126/52  o   pow.  -  0,1106 ha  cena netto 44 800,00 zł. 

działka nr  126/53  o   pow.  -  0,1268 ha  cena netto 51 400,00 zł. 

działka nr  126/54  o   pow.  -  0,1104 ha  cena netto 44 700,00 zł. 

działka nr  126/55  o   pow.  -  0,1260 ha  cena netto 51 000,00 zł. 

działka nr  126/56  o   pow.  -  0,1144 ha  cena netto 46 300,00 zł. 

DZIAŁKI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 

Działka nr 119/2 o pow. 0,1068 ha, położona 

jest przy ulicy Jana Pawła II w Kazimierzy 

Wielkiej na terenach oznaczonych symbolem 

U.9 - lokalizacja usług publicznych i komercyj-

nych z zakresu administracji, finansów, ubez-

pieczeń, ochrony zdrowia, oświaty, sportu, kul-

tury, handlu, gastronomii, rzemiosła oraz loka-

lizacja budynków mieszkalnych. 

Cena netto działki nr 119/2  
wynosi 72 900 tys. zł. + VAT 23% 

Do ceny netto nierucho-

mości ustalonej w prze-

targu zostanie doliczony 

podatek Vat w wysoko-

ści  23%. 

Szczegółowe informacje 

można uzyskać w Wy-

dziale Nieruchomości 

i Rolnictwa Urzędu Mia-

sta i Gminy  

– pokój 207, II piętro, 

tel. nr 41/3521937 wew. 

136 lub 137. 

 

Wydział 
Nieruchomości 

i Rolnictwa 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ 

informuje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 
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Gmina Kazimierza Wielka /
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 
począwszy od 2012 r. realizuje pro-
jekty systemowe w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII Promocja Integracji 
Społecznej. 

W tym roku to już czwarta edy-
cja projektu dedykowanego dla 
klientów pomocy społecznej, który 
ma na celu podejmowanie wobec 
tych osób działań aktywizacyjnych. 

Na przestrzeni trzech lat (2012-
2014) zaktywizowano 50 osób – 
klientów pomocy społecznej.  

Bieżący rok jest ostatnim rokiem 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki i fundusze na cele aktywiza-
cyjne są już ograniczone. W roku 
2015 wsparciem zostanie objętych 
więc jedynie 9 kolejnych osób (5 
kobiet i 4  mężczyzn). 

Adresatami projektów są osoby 
bezrobotne, nieaktywne zawodowo, 
zarejestrowane i niezarejestrowane 
w  Powiatowym Urzędzie Pracy, 
oraz zatrudnione w małych gospo-
darstwach rolnych. 

W projekcie kładziony jest nacisk 
na: 

• wzrost aktywności zawodowej, 
społecznej i edukacyjnej 

• podniesienie kwalifikacji zawodo-

wych i kompetencji społecznych 

• zwiększenie umiejętności aktywne-
go poruszania się po rynku pracy. 

W realizacji tych celów podstawową 
funkcję odgrywają kursy zawodo-
we , oraz warsztaty aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej.  

Aby osiągnąć pożądany efekt projek-
tu systemowego - MGOPS skonsul-
tuje zaproponowane kursy z Powia-
towym Urzędem Pracy . Współpraca 
z PUP jest bardzo dla nas ważna, 
gdyż kierując się badaniem prowa-
dzonym przez PUP zawodów deficy-
towych i nadwyżkowych , możemy 
trafnie wybrać zawody na które jest 
największe zapotrzebowanie na ryn-
ku pracy i taką – sprawdzoną   ofertę 
przedstawić klientom pomocy spo-
łecznej.  

Dotychczas nasi podopieczni podno-
sili swoje kwalifikacje na następują-
cych kursach zawodowych: 

   ,,Przedstawiciel handlowy + prawo 
jazdy kat. B”, ,,Kucharz małej ga-
stronomii + catering – organizacja 
przyjęć  okol icznościowych”, 
,,Spawacz blach i rur spoinami pa-
chwinowymi metodą  MAG”, 
,,Kierowca wózków jezdniowych z 
napędem silnikowym”, „ O p i e k u n 
osób starszych z podstawami języka 
niemieckiego”, ,,Fryzjer” 

,,Operator koparko – ładowarki – III 
klasa uprawnień”. 

Kursy te były zgodne z potrzeba-
mi rynku pracy a dodatkowo ,,szyte 
na miarę” potrzeb uczestników pro-
jektu. 

Dzięki wsparciu z Europejskiego 
Funduszu Społecznego  w MGOPS 

utworzone zostały 2 dodatkowe 
miejsca pracy. Zatrudnienie dodatko-
wych pracowników socjalnych dzię-
ki środkom EFS spowodowało 
zwiększenie się potencjału OPS oraz 
pozwoliło w większym stopniu upo-
wszechniać pracę socjalną w Gminie 
Kazimierza Wielka.  

Ośrodek Pomocy Społecznej 
obecnie oczekuje na zatwierdzenie 
wniosku o dofinansowanie projektu 
przez Świętokrzyskie Biuro Rozwo-
ju Regionalnego w Kielcach. Ogólna 
wartość projektu zaplanowana do 
realizacji na rok 2015 wynosi  
144 261 zł, w tym udział środków 
własnych gminy Kazimierza Wielka 
15 148 zł. 

Osoby zainteresowane wzięciem 
udziału w projekcie mogą uzyskać 
szczegółowe informacje na temat 
rekrutacji do projektu w siedzibie 
OPS, bądź pod nr tel. (41)3521-922   
w. 157. 

 
Koordynator projektu systemowego 

Grażyna Tomczak 

,,ZAINWESTUJ W SIEBIE –  
WYGRAJ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” 

 

W roku 2015 rusza już kolejna – czwarta edycja projektu systemowego . 

www.kazimierzawielka.pl www.kazimierzawielka.biuletyn.net umig@kazimierzawielka.pl 
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KARTA DUŻEJ RODZINY 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kazimierzy Wielkiej przypomina, że od czerwca 
2014 r. w Ośrodku wydawana jest Karta Dużej Ro-
dziny. 
Przypominamy: Karta Dużej Rodziny przysługuje 
rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie 
od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każ-
demu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać 
z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do 
ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 
lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarko-
wanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 
po osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25 roku życia 
otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.       
 Karta oferuje system zniżek oraz dodatko-
wych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać 
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy trans-
portowej na terenie całego kraju. 
Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą 

korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy 
kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 
proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na mie-
sięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 
proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców 
i małżonków rodziców oraz darmowych  
wstępów do parków narodowych. 
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publicz-
ne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępu-
jąc do programu zyskują prawo do posługiwania się 
znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Du-
żej Rodziny”.  
 Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty 
Dużej Rodziny jest na stronie internetowej: 
www.rodzina.gov.pl 
W celu otrzymania Karty należy zgłosić się do tut. 
Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:30 do 15:30. 

Kierownik MGOPS 
Grażyna Tomczak 

 

LEKARZ ROKU POWIATU KAZIMIERSKIEGO 
Szanowni Państwo! 

 

Miło nam poinformować, że w corocznym 
plebiscycie organizowanym przez „Echo Dnia” 
oraz Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu 
Zdrowia 

LEKARZEM ROKU 
POWIATU KAZIMIERSKIEGO  

została  

Pani Agnieszka Frączek - Chaber 

 
Serdecznie gratulujemy 

i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 Redakcja Pamiątkowy grawerton wręczony Lekarzowi Roku 

www.kazimierzawielka.pl www.kazimierzawielka.biuletyn.net umig@kazimierzawielka.pl 
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Ognisko TKKF „RETURN” dnia 16.01.2015r. 
wybrało nowy Zarząd. Prezesem został Pan Robert 
Najman. Wiceprezesami Pan Wiesław Brzeźnicki oraz 
Pan Janusz Olszycki, Skarbnikiem Pan Janusz Kurek, 
Sekretarzem Pan Łukasz Jędraski.  

Popularyzacja oraz nauka gry w tenisa wśród 
dzieci i młodzieży to nasze priorytety - stąd też nasza 
wakacyjna propozycja na nieodpłatne korzystanie 
z  kortów tenisowych w okresie wakacji przez dzieci 
i młodzież szkolną z możliwością nauki gry w tenisa od 
poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. Po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu w formie grupowej 
lub indywidualnej /z opiekunem w przypadku nieletnich/ 
możliwość skorzystania ze szkolenia poprzez wykwalifi-
kowanych trenerów i instruktorów. 

Drugą propozycją, którą oferujemy - to możli-
wość zorganizowania obozu wakacyjnego dla dzieci. Na-
sza propozycja obejmuje dostęp do trzech kortów o na-
wierzchni z mączki ceglanej, które znajdują się w 10 hek-
tarowym parku, zrewitalizowanym ze środków unijnych 
w 2013 roku.  
Obiekt posiada:  

1. Węzeł sanitarny wraz z prysznicami.  
2. Aneks jadalny.  
3. Szatnie wyposażone w 22 szafki dla tenisistów 
oraz magazynek.  
4. Trybuny dla kibiców.  
5. Ogrodzenie całego obiektu. 
6. Oświetlenie, które spełnia wymogi transmisji 
telewizyjnej. 

Przy każdym z kortów znajduje się miejsce dla sędziego, 
ławki dla zawodników oraz punkt czerpania wody. 
 W odległości 200 m znajdują się hotele: tury-
styczny, turystyczny w standardzie wyższym, hotel dla 
VIPów. Z drugiej strony parku w odległości 100 m znaj-
duje się profesjonalna hala sportowa oraz basen „Wodny 
Raj”. W odległości 400 m od parku znajduje się zbiornik 
retencyjny o powierzchni lustra wody 25 hektarów. Do-
datkową atrakcją jest możliwość wędkowania w kilku 
zbiornikach wodnych. 

W naszej miejscowości znajduje się również boisko 
sportowe IV ligowego klubu sportowego „SPARTA” 
Kazimierza Wielka.  
Korzystanie z kortów tenisowych to 20 zł. za 1 godz. 
Pływalnia w grupach 5 zł godzina. 
Nocleg i wyżywienie w grupie - 65 zł. (Możliwość wyna-
jęcia hotelu w wyższym standardzie, posiadającym SPA). 
Koszt korzystania z profesjonalnej hali sportowej wynosi 
za 1 godz. 50 zł (do wykorzystania boiska do gry 
w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną oraz 
tenisa). Profesjonalna siłownia to koszt 10 zł za godz. 
/przy korzystaniu zbiorowym możliwość negocjacji  
ceny/. Poza tym sala do gry w tenisa stołowego, sala ta-
neczna lustrzana, w pobliżu ścieżki rowerowe, boiska 
sportowe ”Orlik”. Wszystkie obiekty znajdują się blisko 
siebie i posiadają parkingi. Czas dojazdu z Krakowa do 
Kazimierzy Wielkiej to ok. 40 minut nowoczesną drogą 
wyremontowaną ze środków unijnych. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
Zarząd Ogniska TKKF „Return” 

 
Więcej informacji pod numerami tel.:  

693 119 491 // 605 075 827  

Ognisko TKKF ”Return” zaprasza do udziału w majowym 
Turnieju Tenisa Ziemnego z okazji  

”25-LECIA SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO” - o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Kazimierza Wielka w dniach 22-24.05.2015r. /korty tenisowe w parku/. 

KALENDARIUM WYDARZEŃ SPORTOWYCH 
Maj 2015  - Turnieje rekreacyjno-sportowe: unijny halowy turniej piłki nożnej szkół podstawowych 

w 25 lecie Samorządności - patronat - Burmistrz MiG Kazimierza Wielka, realizator: Organizator Spor-
tu Dzieci i Młodzieży w Środowisku Wiejskim. 

 - X Samochodowy Rajd Samochodów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej (16-17.05.2015r.) 

  - VIII Kazimierski Rajd Samochodów Terenowych w 25 lecie Samorządności (31.05.2015r.) 

Czerwiec 2015  - Dni Sportu, Turnieje piłki nożnej na boisku „Orlik 2012” dla drużyn dziecięcych, młodzieżowych 
i amatorów.  

 - Inauguracja Powiatowej Ligi Piłki Nożnej na Orliku. 

 

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

Korty tenisowe w parku 
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KALENDARIUM WYDARZEŃ  
Kwiecień 2015 - Obchody 75 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Program artystyczny pt. „Oni zginęli po to abyście Wy mogli 

Żyć”, w wykonaniu uczniów Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy. (10.04.2015r)  

Maj 2015  - 224 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. (godz. 14:00 Msza Święta w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Św. Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki. Akademia w KOK w wykonaniu uczniów SSP w Gorzko-
wie. 

- Spotkanie autorskie z Janem Grzegorczykiem w Bibliotece (8 maja 2015 godz. 16:00) 
 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 25 lecia Samorządności (27.05.2015r.) 
 - Konferencja pod tytułem “HISTORIA 25 LECIA SAMORZĄDU KAZIMIERSKIEGO” organizator: 

ZDZ w Kazimierzy Wielkiej, patronat Burmistrz MiG w Kazimierzy Wielkiej 

 - Konkurs plastyczny i fotograficzny - Kazimierza Wielka - 25 lecie SAMORZĄDU  
KAZIMIERSKIEGO pod patronatem Burmistrza MiG Kazimierza Wielka 

Czerwiec 2015  - Dzień Dziecka w KOK, KOS i imprezy plenerowe w parku. 

KAZIMIERZANIN W JAKUSZYCACH 
W 2015 roku Kazimierzę Wielką w XXXIX Biegu Piastów 
reprezentował Pan Andrzej Szczepanik, jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych mieszkańców nie tylko Kazimierzy 
Wielkiej. 

A.Z: Wiem, że bieg PIASTÓW nie jest łatwym. Udało 
się? 
Andzej Szczepanik: Tak. Moim sukcesem jest ukończenie 
biegu, którego dystans wynosi 51 km. Oczywiście startowa-
łem w grupie amatorów. Kilkuset zawodników nie dało ra-
dy. Myślę, że istotne jest to, że zostałem zauważony w tym 
ogromnym wielotysięcznym, „TŁUMIE” zawodników. Ba-
ner Miasta i Gminy był elementem, który wzbudzał zainte-
resowanie, ciekawość mediów i zawodników. Udzieliłem 
wywiadu dla lokalnego wrocławskiego radia. W rozmowie 
ze spikerem biegu Panem Januszem Rodziewiczem, przeka-
załem życzenia dla zawodników.  
Pan Rodziewicz przekazał życzenia oraz pozdrowił wszyst-
kich sympatyków biegu i sportów zimowych w Kazimierzy 
Wielkiej. 

A.Z.: Czyli było sympatycznie i miło? 
A.Sz.: No tak, to taki sympatyczny akcent o Kazimierzy 
Wielkiej, tam daleko w dolnośląskiej krainie. Cieszę się, że 
ukończyłem bieg, zostałem zauważony jako reprezentant 
Miasta. 

A.Z.: Czy warunki techniczne, pogodowe i sprzęt na tra-
sie wpływały na wynik? 
A.Sz.: Potwierdził się fakt jak ważne jest smarowanie nart, 
odpowiednie przygotowanie sprzętu. Moje narty doskonale 
spisywały się przy zjazdach, natomiast na podbiegach mia-

łem poważne problemy, ale dałem radę. Mogę tylko powie-
dzieć – podziwiam Justynę Kowalczyk – a jednocześnie 
wiem teraz jak ważny jest serwis techniczny czyli fachowcy 
od sprzętu.  

A.Z.: Jakie plany ma Pan w najbliższym czasie? 
A.Sz.: Przede mną w tym roku kilka imprez kolarskich. 
W przyszłym roku też zamierzam startować w tym trudnym 
biegu w barwach Kazimierzy Wielkiej, ale będę się starał 
o lepsze przygotowanie nart. Myślę, że uda mi się poprzez 
zauważalne uczestnictwo promować sport i oczywiście 
Moje Miasto. 

A.Z.: Dziękuję za rozmowę! 

 

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

TURNIEJ SIATKÓWKI HALOWEJ 

Dnia 28.II.2015 r. w hali KOS odbył się turniej siatkówki 
halowej o Puchar Burmistrza MiG Kazimierza Wielka. 
Turniej wygrała drużyna „Trójka Team”, w niej grali 
m.in Anna Maderak, Marek Szmuc (Wice-
przewodniczący RM KW), Ireneusz Górski (Instruktor 
KOK). II miejsce drużyna „Skalbmierz” złożona 
z uczniów ZSZ w Skalbmierzu oraz grającego nauczycie-
la Jacka Tora. Drużyny otrzymały puchary i dyplomy, 
gratulacje od Z-cy Burmistrza Łukasza Maderaka. 

Marek Szmuc 

Aleksander Zwolański 



 

 www.kazimierzawielka.pl www.kazimierzawielka.biuletyn.net umig@kazimierzawielka.pl 
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Burmistrz MiG Kazimierza Wielka - Adam Bodzioch 
przyjmuje interesantów w poniedziałki i czwartki 

w godzinach urzędowania 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Wątek 
przyjmuje interesantów w poniedziałki 

od 8:30 do 15:00 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
- Marek Szmuc przyjmuje interesantów 

w każdą środę od 10:45 do 12:45 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
- Marek Zwolański przyjmuje interesantów 

w każdy wtorek od 11:00 do 13:00 

SOŁTYSI GMINY KAZIMIERZA WIELKA 
Pani Bronisława Prokop Boronice 

Pan Aleksander Pietrzyk Broniszów 

Pani Paulina Luty  Chruszczyna Mała 

Pan Robert Stępień Chruszczyna Wielka 

Pan Jan Sroka Cło 

Pan Jan Nowak Cudzynowice 

Pan Paweł Rakoczy Dalechowice 

Pan Jacek Nowak Donatkowice 

Pan Kazimierz Nocoń Donosy 

Pan Lucjan Małek Gabułtów 

Pan Mieczysław Karbowniczek Głuchów 

Pani Ewa Maj  Gorzków 

Pan Tadeusz Maj  Góry Sieradzkie 

Pan Janusz Walczak Gunów-Kolonia 

Pan Henryk Kilian  Gunów-Wilków 

Pan Jacek Słabosz Hołdowiec 

Pan Andrzej Graf  Jakuszowice 

Pani Ewa Cieśla Kamieńczyce 

Pan Stanisław Kozik  Kamyszów 

Pan Sebastian Dziula Kazimierza Mała 

Pan Stanisław Nowak Krzyszkowice 

Pan Leszek Łąkas Lekszyce 

Pani Renata Cieślik  Łękawa 

Pan Marian Garbarz Łyczaków 

Pan Henryk Skowron Marcinkowice 

Pan Józef Marzec Ngórzanki 

Pani Agnieszka Stefaniak Odonów 

Pani Krystyna Puchalska Paśmiechy 

Pan Witold Nowak Plechów 

Pan Bogusław Dera Plechówka 

Pan Rafał Cerazy Podolany 

Pani Aneta Cupak-Gryszówka Sieradzice 

Pan Kazimierz Ochenduszka Skorczów 

Pan Grzegorz Parys Słonowice  

Pan Stanisław Rubacha Stradlice 

Pani Renata Rybczyńska Wielgus 

Pan Janusz Węglowski Wojciechów 

Pan Wojciech Stalmach Wojsławice 

Pan Jerzy Idziak  Wymysłów 

Pan Andrzej Nowak Zagórzyce 

Pan Artur Trojanowski  Zięblice 

Pan Robert Janczur Zysławice 

RADA MIEJSKA W KAZIMIERZY WIELKIEJ 

Pan Janusz Wątek Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Pan Marek Szmuc Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej 

Pan Marek Zwolański Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej 

Pan Paweł Kasiak Radny Rady Miejskiej 

Pan Henryk Kilian Radny Rady Miejskiej 

Pan Lucjan Małek Radny Rady Miejskiej 

Pan Błażej Matera Radny Rady Miejskiej 

Pan Stanisław Nowak Radny Rady Miejskiej 

Pan Wacław Piwudzki Radny Rady Miejskiej 

Pan Robert Szaleniec Radny Rady Miejskiej 

Pani Halina Kozieł Radny Rady Miejskiej 

Pan Jacek Koziński Radny Rady Miejskiej 

Pan Jacek Skopowski Radny Rady Miejskiej 

Pan Jacek Słabosz Radny Rady Miejskiej 

Pan Krzysztof Ziętek Radny Rady Miejskiej 

BEEZPŁATNE SZKOLENIA Z PODSTAW OBSŁUGI 
KOMPUTERA I INTERNETU 

Masz 45 lat lub więcej? Zapisz się na bezpłatne szkolenia 
obsługi komputera i internetu. Chcesz wziąć udział 
w szkoleniu - zadzwoń: (58) 522 28 33 lub napisz: 
 szkolenia-swietokrzyskie@combidata.pl 

 

Serdecznie zapraszamy! 
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-
niej.  

 Sieć Szerokopasmowa 
Polski Wschodniej - województwo 
świętokrzyskie 

Redakcja: Aleksander Zwolański, Łukasz Nowak, Janusz Skoczek 


