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Informacja o działaniach sołtysa i Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich w 2011 roku. 

 

Koniec roku i początek nowego 2012 r. skłania do podsumowania działań sołtysa Kazimierza 

Windaka i Rady Sołeckiej wybranych w wyborach bezpośrednich 15 maja 2011 r.  

 

1. Na pierwszych spotkaniach RS ustalono, że będziemy cyklicznie co roku organizować 

spotkania integracyjne pod nazwą DNI KOŹMIC. Ponieważ nie dysponowaliśmy 

środkami pieniężnymi po poprzedniej RS za rok 2011 (zostały rozdysponowane 

wcześniej ) postanowiliśmy na początek sami wspomóc nasze działania. Dobry przykład 

dał  ksiądz proboszcz parafii Koźmice Wielkie(darowizna na Dni Koźmic), radny 

Szczepan Stanek (opłacił występ zespołu), sołtys (renowacja tablic ogłoszeniowych), 

Jerzy Cholewa (darowizna na Dni Koźmic) oraz inni członkowie RS, którzy nie 

szczędzili swojego czasu na pracę społeczną. Postanowiono również o organizacji 

Dożynek, a także o staraniach o fundusze na boisko sportowe w kamieniołomie na 

Wysokiej Górze. 

                                                                   

2. 24.06 2011 r. z wizytą do Koźmic Wielkich przybyli goście z partnerskiego miasta  

Bergkamen z Niemiec, przebywający w Wieliczce na zaproszenie Burmistrza. Podczas 

spotkania Sołtys Koźmic Wielkich przedstawił krótką charakterystykę naszej wioski - jej 

walory turystyczne, ekonomiczne i społeczne. Wspomniał, jaką rolę pełni w naszej 

lokalnej społeczności nowo wybrana Rada Sołecka oraz jakie obowiązki wynikają z 

pełnienia funkcji Sołtysa.  Goście interesowali się życiem naszego regionu i 

społeczeństwa: kulturą, tradycjami, edukacją, sportem.  Podziękowanie dla proboszcza 

ks. Stanisława za udostępnienie Przystani oraz Doroty Rachwał z Rady Sołeckiej i pań z 

Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie poczęstunku. 

 

3. Na przełomie sierpnia-września sołtys i mieszkańcy Koźmic, którym zależy na dobrym 

wizerunku naszej miejscowości, wyremontowali i uzupełnili 18 tablic ogłoszeniowych: o 

nazwę przysiółka, herb i adres internetowy strony naszej wioski. Tablice są 

rozmieszczone we wszystkich przysiółkach. Dodatkowo zamontowano jeszcze dwie 

tablice, na Mogiłkach, przy posesji p. Cholewy oraz przy drodze powiatowej K2027, od 

stacji paliw w kierunku Gorzkowa koło Zakładu Ślusarskiego p. Hajduka Mariana. Pan 

Hajduk wykonał ją nieodpłatnie. Sołtys p. Kazimierz Windak jeszcze kieruje słowa 

podziękowania wszystkim, którzy nie szczędzili swojego czasu na pracę społeczną, w 

związku z tymi pracami. 

 

4. W Przedszkolu Samorządowym firma remontowo-budowlana dokończyła wymianę  

czterech okien. Koszt ok. 22 000 tys. zł. Zadanie wykonano na wniosek poprzedniej RS z 

funduszy na rok 2011. 

 

5. Panowie Jan Umiński i Zbigniew Kowal z pomocą sołtysa, uszczelnili wszystkie 

zewnętrzne parapety w Domu Kultury oraz  płytki na dolnej elewacji. Sylwester Juszczyk 

uszczelnił pokrycie dachu nad wejściem do Ośrodka Zdrowia. 
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6. We wrześniu, po konsultacji z Urzędem Miasta i Gminy w Wieliczce oraz Radą Sołecką 

w Koźmicach Wielkich ustalono trzy najważniejsze inwestycje w naszej miejscowości, 

na najbliższe 2-3 lata, które będą wykonane z funduszu „Leader”: 

 

a. W latach 2011/2012 zaplanowano wykonanie projektu zagospodarowania 

działki na ‘’Wysokiej Górze” przeznaczonej na usługi sportowe i rekreacyjne 

dla okolicznych mieszkańców oraz dokończenie budowy wielofunkcyjnego 

boiska sportowego dla Szkoły Podstawowej. W projekcie zagospodarowania 

działki pomaga p. Szczepan Stanek – radny Rady Miejskiej w Wieliczce,  który 

wykonał nieodpłatnie mapę terenu pod przyszłą inwestycję. Cały ten teren 

uporządkował z pomocą innych mieszkańców Piotr Konopka. Szkoła 

Podstawowa w Koźmicach Wielkich, jako jedyna w Gminie Wieliczka nie 

posiada własnej sali gimnastycznej, ani boiska sportowego; 

b. budowa placu zabaw dla dzieci; 

c. remont sali widowiskowo-sportowej w Domu Kultury. 

 

7. Na parkingu przy kościele z inicjatywy Rady Sołeckiej i przy bezinteresownej pomocy p. 

Zbigniewa Kowala i jego rodziny wyremontowano toalety. Słowa podziękowania przy 

tym przedsięwzięciu należą się również pani Alicji Wojciechowskiej - Dyrektor 

Gimnazjum i księdzu proboszczowi Milanowi Michalakowi. 

 

8. W planach Rady Sołeckiej było oświetlenie ulic na Wysokiej Górze, ale niestety brak 

zgody jednego z właścicieli posesji, na której stał słup elektryczny był główną 

przyczyną zaniechania tego pomysłu. Być może będzie szansa wrócić do tego zadania 

w przyszłości. W zamian zostało wykonane w czynie społecznym oświetlenie w 

przysiółku Mogiłki przy wsparciu finansowym mieszkańców. Dzięki życzliwości 

Zakładu Energetycznego Urzędu M i G Wieliczka oraz mieszkańców tego przysiółka, 

zwłaszcza tych, którzy niedawno zamieszkali w tym rejonie Koźmic, dzisiejsze 

wieczory na Mogiłkach już nie są tak mroczne. 

 

9. Późną jesienią z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Artura Kozioła i działaczy KS 

„Wilga” ruszyła budowa zespołu boiska wielofunkcyjnego Orlik-2012 w Koźmicach 

Wielkich. Boisko to powstaje przy kompleksie sportowym Klubu Sportowego „Wilga” i 

ma być ukończone wiosną 2012 roku. ( planowane otwarcie na DNI KOŹMIC w maju ). 

 

10. Wiele dróg gminnych w Koźmicach czeka na remont i przebudowę. W tym roku udało 

się tylko niektóre poddać częśa.ciowym remontom. Rozwieziony został kamień na drogę 

nr 106 - Zalesie, i drogę nr 103 na Kopcach II, gdzie mieszkańcy w swoim zakresie ten 

kamień wyrównali. Kamień został też wysypany na parkingu koło kościoła i może służyć 

mieszkańcom w razie pilnej potrzeby reperacji uszkodzonej drogi, prowadzącej  do ich 

posesji. Burmistrz na wiosnę roku 2012 r. planuje spotkanie, na którym przedstawi 

informacje co do inwestycji drogowych na wsiach naszej Gminy. 
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Tak krawiec kraje, jak mu materiału staje  

 

Brak pieniędzy w kasie Miasta i Gminy Wieliczka powoduje liczne ograniczenia w 

prowadzonych inwestycjach. Budżet naszego Urzędu Miasta i Gminy nie pozwala na 

realizację zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który praktycznie przestał 

obowiązywać. W takiej sytuacji sołtys Kazimierz Windak, Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń 

postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zaczęli działać, w sposób tzw. „czynu społecznego”, 

znanego osobom starszym z minionej epoki. Po rozpatrzeniu najbardziej pilnych prac na rzecz 

Koźmic Wielkich, nie mając środków w kasie sołectwa, rozpoczęli remont piwnic w Domu 

Kultury. Kotłownia oraz cztery piwnice położone są poniżej poziomu gruntu, a odwodnienie 

piwnic jest dużo niżej od odpływów na zewnątrz budynku. Dlatego piwnice te były ciągle 

zalewane wodą gruntową, której poziom w piwnicy, czasami przekraczał 40 cm. W pierwszej 

kolejności przystąpiono do odwodnienia piwnic. Zerwano wylewki, usunięto gruz, wybrano i 

wywieziono ziemię, na około 30 – 40 cm. Wykonano głęboką studzienkę i położono rury 

drenarskie. Wyburzono część ścianek, poszerzono otwory drzwiowe. Następnie zrobiono 

właściwe odwodnienie piwnic i wykonano nowe wylewki z ociepleniem posadzki pod płytki 

podłogowe. Rada Sołecka jak do tej pory finansuje prace. W dużej mierze prace prowadzone 

są nieodpłatnie, bezinteresownie pracują: Kazimierz Windak, Wojciech Baran, Franciszek 

Baran, Krzysztof Kaczor, Sylwester Juszczyk, Robert Kania, Robert Płatek i inni, pomagają 

też koźmickie firmy, do tej pory wydatkowano kwotę 5.000 zł.    

  

            Rozszerzyły się plany adaptacji piwnic na: dodatkowe pomieszczenia dla Biblioteki 

Publicznej, która powiększy się o sanitariaty i pomieszczenie, w którym będzie pracownia 

komputerowa dla korzystających z biblioteki. Ponadto będą odzyskane nowe pomieszczenia 

dla świetlicy środowiskowej, która mogłaby powstać dzięki życzliwości p. Dyrektor Agaty 

Czarnota oraz naszej bibliotekarki p. Doroty Grochal. Pomieszczenia te mogłyby również 

służyć naszej społeczności, Radzie Sołeckiej członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, a może 

też innym mającym powstać organizacjom, jak Regionalny Zespół Taneczny, Klub Seniora 

itp. Na koniec roku zakończono wszelkie prace związane z odwodnieniem, zamówione są 

okna i stolarka węwnętrzna. Jesteśmy po wizycie inspektorów Sanepidu i Straży Pożarnej, 

ogólna ocena wizytujących nasze prace jest bardzo pozytywna. (podoba im się 

zaangażowanie miejscowej społeczności). Naszym celem jest teraz zdobycie pieniędzy na 

prace wykończeniowe. Usilnie szukamy sponsorów, a potrzeby są ogromne, sięgają nawet 

100.000 zł. Chcielibyśmy cały remont zakończyć do połowy marca.   

Pod koniec grudnia odbyło się spotkanie w UMiG Wieliczka z z-cą burmistrza d/s 

społecznych Urszulą Rusecką, Dyrektor ZBK Renatą Gawlik i z panią inspektor Aliną Mróz - 

Piórecką. Sołectwo reprezentowali Sołtys Kazimierz Windak oraz Dorota Rachwał.     

 

Z wydarzeń kulturalnych. 

 

1. W dniach 10 - 11.09 2011 r. odbyła się impreza integracyjna „Dni Koźmic”. Było to 

wydarzenie w które zaangażowały się wszystkie działające w naszej wiosce organizacje 

jak: Koło Gospodyń, Akcja Katolicka, UKS „MAGNUM”, KS „WILGA”, Gimnazjum z 

panią Dyrektor Alicją Wojciechowską na czele, która wzięła na siebie główny ciężar 

organizacyjny, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe, Powiatowa i Miejska 

Biblioteka Publiczna w Wieliczce, filia w Koźmicach Wielkich, sponsorzy, Rady 

Sołeckie Koźmic Małych i Wielkich, sołtysi obu wiosek. W organizację Dni Koźmic 

czynnie włączył się również ks. Proboszcz Milan Michalak. Sołtys i Rada sołecka jeszcze 

raz wszystkim dziękują. 
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2. 27.11. 2011 odbyła się „Zabawa Andrzejkowa” zorganizowana przez Radę Sołecką i 

Koło Gospodyń Wiejskich. 

 

3. Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowały zabawę sylwestrową.  

 

 

Plan działania w 2012 r. 
 

Plany działania na ten rok zależne są głównie od pomocy finansowej Gminy i od nas samych. 

W tym roku fundusz sołecki ma wynieść 22.140 zł., ale to tylko kropla w morzu potrzeb, 

dlatego musimy liczyć na siebie samych. Ufamy, że pomogą nam w tym mieszkańcy Koźmic, 

którzy będą uczestniczyć w różnych organizowanych imprezach kulturalno-sportowych, a w 

planie jest ich dużo.  

  

W 2012 r. zamierzamy:                                                                                                   

 

- zamontować wiaty przystankowe w przysiółkach: Bugaj, Centrum i Podjanowice, 

- wymienić stare grzejniki CO w Ośrodku Zdrowia na grzejniki nowe tzw. „higieniczne” wg 

standardów Unii Europejskiej, koszt samych grzejników wyniesie około 10.000 zł., 

-  oświetlić chodnik biegnący od szkoły do Podjanowic, 

- zorganizować w maju „II Dni Koźmic”,  

- we wrześniu zorganizować Dożynki,  

- wziąć udział w otwarciu „Orlika”,  

- jesienią przyjąć kolarzy turystów, którzy po Złoty Liść, tym razem przyjadą do Koźmic 

Wielkich, 

- rozpocząć inwestycję na Wysokiej Górze, finansowanego  z programu ,,Leader”, 

- zakończyć remont piwnic w Domu Kultury.  

  

Na prośbę Sołtysa Koźmic Wielkich pana Kazimierza Windaka oraz ks. proboszcza Milana 

Michalaka w „Przystani” odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka 

Arturem Kozioł, z-cą burmistrza d/s społecznych panią Urszulą Rusecką oraz 

przedstawicielami wszystkich jednostek oświatowych i reprezentujących poszczególne 

organizacje.  Omówiono plany inwestycyjne na najbliższe lata oraz dyskutowano na temat 

rozwoju Koźmic. Po tym spotkaniu Sołtys zaprosił gospodarzy Gminy do Domu Kultury, 

gdzie goście zapoznali się  trwającymi pracami remontowymi w piwnicach. 

Sołtys Kazimierz Windak i Rada sołecka w Koźmicach Wielkich dziękują panu Burmistrzowi 

Arturowi Kozioł, jego zastępcom i pełnomocnikom oraz dyrektorom podległych im jednostek 

za dotychczasową współpracę pomoc i wsparcie. Dziękują również ks. proboszczowi 

Milanowi Michalak, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, dyrektorom szkół i przedszkola 

wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom naszej wioski za dotychczasową współpracę. 

Życzą wszystkiego dobrego w Nowym 2012 Roku. 

 


