Kandydaci do Rady Sołeckiej Koźmice Wielkie

Wiesław Stachura

Stachura Wiesław - mam 60 lat i urodziłem się w Koźmicach Wielkich. Od 32 lat jestem pracownikiem
chłodni krakowskich (obecnie NT. Technologia spółka zoo.) na stanowisku kierownika utrzymania
ruchu. Po 18 latach powróciłem ponownie do Koźmic Wielkich by od 1995 roku zająć się organizacją
sportu pełniąc funkcję prezesa Klubu Sportowego ,,Wilga” do 2018 roku. W okresie tym
przeprowadziliśmy w klubie wiele inwestycji, które zmieniły zwykłe boisko sportowe w obiekt
z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Koźmic Wielkich oraz okolicznych wiosek. Było to
możliwe dzięki współpracy klubu z samorządem gminy Wieliczka. Wiem że dobra praca sołectwa
przekładająca się na współprace z gminą , organizacjami społecznymi i mieszkańcami może
rozwiązać wiele problemów i doprowadzić do inwestycji których tak bardzo brakuje w Koźmicach
Wielkich. Przez wiele lat robiłem to w klubie, a teraz chciałbym przenieś to do sołectwa służąc
jednocześnie swoim doświadczeniem i dobrą społeczną pracą. Inwestycje zaproponowane przez
kandydata na sołtysa Dariusza Mitana i popierających go kandydatów do rady sołeckiej są zbieżne,
były konsultowane, a po ewentualnych wygranych wyborach forsowane do realizacji. Nie słowa
i konflikty, a czyny i współpraca mogą budować piękno Koźmic Wielkich.

Iwona Rutkowska
Iwona Rutkowska, lat 45, wykształcenie wyższe ekonomiczne, mężatka,
dwóch synów; pracuję w biurze podatkowo - prawnym.
Karolina Kalinowska
Mam 23 lata. Niedawno ukończyłam studia licencjackie na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Interesuje się sportem oraz książkami. Chciałabym pomagać
w rozwoju naszej miejscowości.

Barnaś Jakub
Urodziłem się w styczniu 1961r. w Tarnowie . Tam ukończyłem szkołę podstawową i Technikum
Chemiczne . W roku 1981 podjąłem pracę w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej gdzie pracowałem do
lipca 2011r. w charakterze osoby dozoru technicznego. Obecnie pracuję w prywatnej firmie zajmującej
się dostawą i serwisem urządzeń górniczych dla górnictwa węgla kamiennego. W Koźmicach Wlk.
zamieszkałem z rodziną w sierpniu 2006r. Wraz z Żoną Beatą mamy czworo dzieci z których tylko
najmłodszy syn mieszka z nami, pozostali są już na „swoim”. Moje zainteresowania to : historia a
szczególnie historia Polski, sporty zimowe- narciarstwo. Wokół siebie lubię ład i porządek któremu
mogę poświęcić wiele czasu.

Andrzej Pietrzkiewicz
absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Środowiska
obecnie własna działalność gospodarcza
znajomość języków obcych w tym angielskiego oraz hiszpańskiego
zainteresowania: nurkowanie, turystyka, narciarstwo, taniec
skuteczny w dążeniu do celu oraz otwarty na nowe wyzwania.

Ewa Kaczor
nauczyciel
27 lat pracy w Przedszkolu Samorządowym w Koźmicach Wielkich.

Władysław Stachura
Emeryt, biegły sądowy w zakresie górnictwa podziemnego i odkrywkowego.
Były pracownik Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, ratownik górniczy.
Były długoletni aktywny członek Małopolskiej Rady Ochrony Pracy.
Od 1978 roku (z małą przerwą) działałem społecznie w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Jestem zasłużonym sędzią piłki nożnej. Byłem członkiem zarządu Kolegium Sędziów Małopolskiego
Związku Piłki Nożnej oraz wieloletnim prezesem Kolegium Sędziów Wielickiego Podokręgu Piłki
Nożnej.
Koźmiczanin, od pokoleń, tradycją w mojej rodzinie była praca społeczna, moja mama prawie 20 lat
była przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Koźmicach Wielkich. W 2010 roku powróciłem na
stałe do Koźmic Wielkich. Moim pragnieniem jest odbudowa atmosfery wśród mieszkańców Koźmic
z lat mojej młodości, gdzie wspólnie prawie codziennie spotykaliśmy się w Domu Kultury,
uczestniczyliśmy wspólnie „młodzi i starsi” w uroczystościach dożynkowych, wycieczkach,
dyskotekach oraz wszelkiego rodzaju imprezach sportowych organizowanych wspólnie przez
wszystkie organizacje działające wówczas w Koźmicach. Wspólnie z nowym sołtysem Dariuszem
Mitanem oraz z nową radą sołecką jesteśmy w stanie to uczynić. Nawiążemy współpracę ze
wszystkimi organizacjami w Koźmicach, odbudujemy zaufanie i współpracę z Gminą Wieliczka oraz
ze Starostwem Wielickim. Nasza współpraca będzie uczciwa i z zachowaniem, tak brakującego
dzisiaj, wzajemnego szacunku wobec siebie. Do zrobienia przez nowego sołtysa Dariusza Mitana
i radę sołecką w Koźmicach jest bardzo dużo, ale jest już stworzona przez nas dobra atmosfera. Jako
przykład możemy podać wspólne zorganizowanie uroczystości 11 listopada 2018 roku w rocznicę
odzyskanie niepodległości. Głosując na nas możecie bardzo przybliżyć początek Nowego w
Koźmicach.

Wojciech Stachura
Wojciech Stachura ur 8 11 1991 absolwent szkoły podstawowej im obrońców Westerplatte, gimnazjum
oraz Zespołu szkół mechanicznych nr 1 w Krakowie. Wyuczony zawód: technik mechatronik a obecnie
działam jako młody przedsiębiorca w branży budowlanej. Byłem członkiem katolickiego
stowarzyszenia młodzieży oraz wolontariuszem na ŚDM 2016.

