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z posiedzenia członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich. 

 

        Spotkanie odbyło się 12 IV 2012 r. w  nowych, wyremontowanych 

pomieszczeniach filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku 

Domu Kultury w Koźmicach Wielkich. 

        Obrady prowadził sołtys Kazimierz Windak. Powitał zaproszonych gości i 

sprawdził listę obecności członków Rady Sołeckiej. Zebranie było w całości 

poświęcone przygotowaniom do II Dni Koźmic. Prezes KS Wilga Wiesław 

Stachura poinformował zebranych, że termin i program otwarcia kompleksu 

boisk „Orlik 2012” nie jest jeszcze ustalony a decyzja należy do Urzędu Miasta i 

Gminy w Wieliczce. Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Agata Czarnota Bajorek stwierdziła, że uroczyste otwarcie wyremontowanych 

pomieszczeń filii biblioteki zorganizuje w odrębnym terminie, a nie podczas Dni 

Koźmic. Kazimierz Windak przekazał informację o formalnym zgłoszeniu 

loterii fantowej do Izby Celnej, oraz obowiązkach z tego wynikających. Ksiądz 

Proboszcz Milan Michalak zgłosił do programu II Dni Koźmic wspólny bieg 

przełajowy z metą i startem przy kościele i podziałem na grupy wiekowe przy 

nagradzaniu (podstawówka, gimnazjum, open). Bieg planuje zorganizować w 

sobotę, ufunduje nagrody. Sołtys wspomniał o włączeniu Lokalnej Grupy 

Działania „Wielicka Wieś” do organizacji Dni. Dyrektor przedszkola Ewa 

Kaczor zaproponowała aby zaproszenie na otwarcie „Orlika” i Dni Koźmic było 

wspólne. Marek Janowski zaapelował o zbieranie fantów do loterii. Andrzej 

Janowski zaproponował zorganizowanie pokazu ratownictwa medycznego oraz 

pokazów strażackich. Proboszcz zgłosił gotowość zorganizowania konkursu dla 

rodzin w 3 osobowych  składach: mama, tata, dziecko. Konkurs przeprowadzi w 

niedzielę Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Dyrektor Agata Czarnota 

Bajorek potwierdziła zorganizowanie przez bibliotekę w niedzielę 20 V 2012 r. 

zabaw dla dzieci i konkursu wiedzy o Koźmicach. Przewodnicząca KGW 

Elżbieta Woźniak zapewniła o gotowości Koła do usług gastronomicznych 

podczas II Dni Koźmic. Sołtys zaproponował osoby do konferansjerki.         

 

         Kolejne zebranie Rady Sołeckiej i komitetu organizacyjnego II Dni 

Koźmic zaplanowano na 30 IV 2012 r. o godz. 19 w gimnazjum. 

 

Koźmice Wielkie, dnia 12 IV 2012 r. 

 

Protokołował Jerzy Cholewa 

 
 

 


