Co udało się zrobić w Domu Kultury w roku 2008.

Dom Kultury w Koźmicach Wielkich obecnie zwany " wielofunkcyjnym budynkiem
wiejskim" jest własnością wsi - obiektem skomunalizowanym, nad którym nadzór
sprawuje z ramienia Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce - Zarząd Budynków Komunalnych
z siedzibą w Wieliczce ul. Limanowskiego 32.W budynku tym znajduje się Przedszkole,
Szkoła Podstawowa- korzystająca z sali widowiskowo-gimnastycznej,
Biblioteka.Pomieszczenia na użytek tych jednostek sąprzekazane umową użyczenia.Na
piętrze budynku na podstawie umów o wynajem znajdują się: Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej "Zdrowie", Prywatna Praktyka Pielęgniarska, Gabinet Somatologiczny działające w ramach NFZ, oraz prywatny gabinet ginekologiczny.
W ramach otrzymywanych należności za wynajem i dotacji Urzędu Miasta i Gminy w
Wieliczce wykonano szereg prac remontowych celem podnoszenia standartu budynku i
jego pomieszczeń.
Do końca 2007 r. wymieniono wszystkie okna na piętrze budynku.W roku 2008 w
pomieszczeniach zajmowanych przez NZOZ "ZDROWIE"przy wszystkich oknach
wykonane zostały nakładki plastikowe na parapety wewnętrzne.W ramach czynszu za
wynajem pomieszczeń w roku 2009 dokonano generalnego remontu gabinetu
zabiegowego oraz dwóch gabinetów lekarskich. Ponadto na koszt spółki "ZDROWIE"
dokonano generalnego remontu kartoteki i recepcji Osrodka Zdrowia.
Na parterze budynku w sali widowiskowo-gimnastycznej wymieniono wszystkie
okna.Ponadto wymalowane zostały pomieszczenia szatni, WC i korytarza.Ze względu na
brak miejsca w Przedszkolu i dużą ilością zgłoszonych dzieci do przyjęcia na wniosek
dyrektorki Przedszkola P. Ewy Kaczor Rada Sołecka wyraziła zgodęna urządzenie oddziału
przedszkolnego w szatni.Po przeprowadzeniu remontu i adaptacji Sanepid wydał
pozytywną opinię na otwarcie oddziału przedszkolnego dla 20- dzieci.
Na zapleczu sali widowiskowo-gimnastycznej na polecenie Sanepid oddział w Wieliczce
wykonano remont pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnię dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej.Remont polegał na położeniu płytek ceramicznych, wymianę drzwi
wejściowych , położenia płytek ceramicznych na schodach wejściowych do pomieszczeń
nowej szatni.
Przed budynkiem od strony północnej rozebrane zostały betonowe schody, które nie
spełniały norm bezpieczeństwa.W ich miejsce zostały wybudowane nowe -mniejsze i
został wybrukowany cały plac przed wejściem głównym do budynku . Całość zadania
została sfinansowana przez Urząd Miasta i Gminy.
Po wykonaniu chodnika i położeniu nawierzchni asfaltowej przed budynkiem od strony
północnej celem wykonania zieleńca zaszła konieczność zabezpieczenia terenu. Na
wniosek Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce pani Urszuli Ruseckiej
wykonano zabezpieczenie w postaci stylizowanych słupów metalowych i łańcuchów
zabezpieczających.
KW 11-07-2008.

W dnich 8, 9 , 10 lipca br. na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w
Wieliczce wykonano remonty dróg gminnych ( tłuczniowych ) w Koźmicach Wielkich. Remont
polegał na wyrównaniu powierzchni drogi i uwalcowaniu :
drogi nr. 148 ( Wysoka Góra ) od posesji P. Rozwadowskiego I. - do posesji nr. 205 ( połączenie z
drogą afaltową ),
drogi nr 185 ( Mogiłki ) - od drogi gminnej nr. 182 - do posesji P. Kotuli J.,
drogi nr. 112 ( Bugaj ) - od posesji nr. 169 P. Kapusta St. - do posesji Zająca R.,

drog nr. 113 ( Dąbrowy przez las ) - od posesji nr. 183 P. Dańda H. - do drogi asfaltowej przed
posesją P. Bugaja Fr.
Wykonano również prace na parkingu przy Gimnazjum w Koźmicach Wielkich polegające na
rozprowadzeniu kamienia , wyrównaniu i uwalcowaniu placu.
KW 25-06-2008.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007 - 2013 Miasta i Gminy
Wieliczka w Koźmicach Wielkich planowane są następujące zadania:
- przebudowa drogi nr., 103 ( w kierunku Kopce - p. Konopka) rok 2012 - 2013, wartość prac - 250
000 zł.
- przebudowa drogi nr. 110 ( Bugaj ) rok 2009, wartość prac - 250 000 zł.
- przebudowa drogi nr. 113 ( w stronę Byszyc przez las) rok 2011-2012 , wartość prac- 540 000 zł.
- przebudowa drogi nr. 179 z budową chodnika (koło Gimnazjum) , rok 2009- 2010, wartość prac 540 000 zl.
- przebudowa obiektu sportowego WILGA - rok 2010 - przeznaczona kwota - 100 000 zł.
- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej - rok 2012, kwota - 150 000 zł.
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej - rok 2012.
Do końca 2008 r. zostanie dokonana przebudowa drogi powiatowej P-2027 K na odcinku od mostu
na Wildze przez sermpentyny do wsi-przystanek "BUS" wraz z przebudową chodnika, na który
burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka przekazał 200 000 zł. jako wkład Gminy na rzecz Starostwa
POwiatowego.
W okresie m-ca kwietnia i maja 2008 r. dowieziony został kamień na wyrównanie dróg gminnych:
- nr.181 - Mogiłki - 2 samoch.
- nr. 103 -Kopce - 1 samochód,
- nr. 189- Pod Gorzków- 1 samochód,
- nr. 113 - Dąbrowy - 1 samochód,
- nr. 187 - Kopce - 1 samochód.
Droga nr. 112 - Bugaj - w str. p.Talapki, oraz droga nr. 185 - Mogiłki w str. PP Majewskich KW
150- będą równane.
Sołtys wsi Koźmice Wielkie J. Piątek

