
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 

Drodzy Koźmiczanie! 

Zwracam się do Was z prośbą o poparcie 

mojej kandydatury w wyborach 

samorządowych 16 listopada 2014 r. 

Postanowiłem kandydować do Rady Miasta i 

Gminy Wieliczka z okręgu nr 13 obejmującego 

Koźmice Małe i Koźmice Wielkie. Nowa 

ordynacja wyborcza powołująca okręgi 

jednomandatowe  sprawia, że wyniki 

wyborów w mniejszym stopniu zależą od 

poparcia partii – liczy się zwykła większość 

głosów w danym okręgu. Jest  szansa na to, 

aby radnymi zostały osoby cieszące się rzeczywistym zaufaniem 

mieszkańców, a nie jedynie poparciem partyjnym. 

Jako urzędujący sołtys Koźmic Wielkich znam doskonale potrzeby 

moich wyborców, ich bolączki i problemy. Przez 4 lata starałem się jak 

najlepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków, dbając o integrację  

mieszkańców wokół wydarzeń  

o charakterze kulturalnym  

i gospodarczym. Wydarzenia takie, 

jak Dni Koźmic, Koźmickie Dożynki, 

czy Wieczornica Patriotyczna weszły 

już na stałe do naszego kalendarza,  

stając się okazją do spotkania i zabawy w gronie mieszkańców 

obydwu naszych sołectw. Przez 4 lata mojego urzędowania udało się 

wykonać wszechstronny remont Domu Ludowego – z odwodnieniem, 

remontem pomieszczeń piwnicznych, sali widowiskowej, 

wykonaniem wentylacji i nagłośnienia. 



 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA WINDAKA 
POZYCJA NA LIŚCIE NR 5 

 

Biblioteka zyskała nowe 

pomieszczenia. Chciałbym, aby w 

jednym z odzyskanych po remoncie 

pomieszczeń powstała Izba Pamięci. 

W czynie społecznym przy udziale 

mieszkańców zarówno Koźmic 

Małych, jak i Koźmic Wielkich został 

wykonany chodnik skracający drogę z Koźmic Małych do szkół, ośrodka 

zdrowia, przedszkola, czy biblioteki. Zostały rozpoczęte prace przy 

zagospodarowaniu pod imprezy plenerowe terenu nad Orlikiem. 

Wykonaliśmy oświetlenie kilku 

dróg gminnych. Wszystkie te prace 

były możliwe dzięki 

zaangażowaniu mieszkańców 

Koźmic. Na kolejne inwestycje 

potrzebne są jednak znacznie 

większe pieniądze, o które 

zamierzam powalczyć w Radzie Miasta i Gminy Wieliczka. Marzy mi się 

budowa w Koźmicach przedszkola z oddziałem żłobkowym, 

uporządkowanie terenu wokół szkół, budowa parkingu dla tych 

instytucji. Istnieją także duże potrzeby w zakresie infrastruktury 

drogowej, a także kanalizacyjnej. O te inwestycje dla Koźmic zamierzam 

walczyć w Radzie Miasta i Gminy 

Wieliczka. Liczę na Wasze poparcie  

w dniu 16 listopada! 

    Kazimierz Windak,  

  sołtys Koźmic Wielkich 


