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Gołcza nadal w czołówce gmin w Polsce! 
 

Miło nam poinformować, że gmina Gołcza już po raz szósty z rzędu 
została laureatem ogólnopolskiego rankingu Powiatów i Gmin za rok 2015, 
w kategorii „Najlepsza gmina wiejska”. Zeszłoroczne osiągnięcia Gołczy 
pozwoliły nam znaleźć się w czołowej dziesiątce rankingu! Wśród laureatów 
jesteśmy jedynym reprezentantem Ziemi Miechowskiej. Kolejność miejsc w 
rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz 
zrealizowanych projektów.  

Samorządy zostały poddane ocenie przez ekspertów Związku 
Powiatów Polskich według kryteriów zestawionych w jedenastu grupach 
tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, 
rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania 
jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i 
proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania 
promocyjne. 

Ale to niejedyny sukces gminy w ostatnim czasie… Gołcza została 
również laureatem ogólnopolskiego rankingu Energii Odnawialnej za rok 
2015, prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Kolejny rok z rzędu 
znaleźliśmy się w czołowej piątce prestiżowego zestawienia!  

W tym rankingu samorządy zostały ocenione przez ekspertów 
Związku Powiatów Polskich w zakresie promocji rozwiązań 
ekoenergetycznych i proekologicznych, w podziale na poszczególne szczeble 
jednostek samorządu terytorialnego. Klasyfikowano projekty związane z 
wykorzystywaniem energii słonecznej, geotermalnej, wodnej, wiatru, 
otoczenia i biomasy. 

Dodajmy, że Ogólnopolski Ranking Energii Odnawialnej jest 
przedsięwzięciem zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line, 
opartym na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich 
samorządów szczebla gminnego i powiatowego w kraju.                                (ik) 

 



 
 

Nowe uchwały przyjęte jednogłośnie 
 
 

 
XVIII Sesja Rady Gminy Gołcza w dniu 20 stycznia 2016 roku. 

 

W porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Gołcza, 
zwołanej na dzień 20 stycznia 2016 roku, znalazł się m.in. 
punkt dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za 
proponowanymi stawkami. Wysłuchali też sprawozdania z 
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015, które 
osobiście przedstawiła Przewodnicząca Gminnej Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołczy – 
Elżbieta Kwapień.  

Jeszcze przed rozpoczęciem procedowania 
radnych, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha przekazał 
zgromadzonym w gołeckiej sali obrad informacje o swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym. Wystąpienie 
rozpoczął od wiadomości na temat zbiórki eternitu, 
finansowanej z programu szwajcarskiego. Okazało się, że 
na obecną chwilę gmina jest w stanie odebrać od 
mieszkańców praktycznie każdą ilość azbestu, który 
składowany jest na ich podwórkach. 

Włodarz gminy mówił o dużym zainteresowaniu 
dzierżawą terenów gminnych, przeznaczonych pod 
inwestycje, zakupionych w ostatnim czasie. Wspomniał 
także o dofinansowaniu dla właścicieli jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych z programu „RYŚ” oraz dwóch 
ankietach, które niebawem mają trafić do mieszkańców 
naszej gminy w celu pozyskania informacji dotyczącej 
zainteresowania programem niskiej emisji - chodzi o 
wymianę (przy dofinansowaniu) pieców centralnego 
ogrzewania z węglowych na gazowe, bądź z węglowych na 
te najwyższej generacji.         /więcej na: www.golcza.pl/          (ik) 

 
 

   
 

Działo się, działo… w czasie ferii zimowych 
 

Tegoroczne ferie zimowe już za nami, ale 
wspomnienia z nich zapewne jeszcze na długo pozostaną 
w pamięci odpoczywających od nauki. Z myślą o dzieciach 
i młodzieży z gminy Gołcza przygotowano ciekawą i 
bogatą ofertę wypoczynku. O atrakcyjności zajęć 
grupowych najlepiej świadczy fakt, że w okresie od 18 do 
29 stycznia 2016 roku, z oferowanej przez gminę Gołcza 
rozrywki skorzystało w sumie ponad 300 młodych osób. 

Zimowisko w Zakopanem, szosowanie po górskich 
stokach na nartach, obóz w Rytrze, wyjazdy na lodowisko, 
a także do krakowskiego Multikina oraz CKiS w Miechowie 
(na tamtejszy basen oraz kręgielnię), a do tego jeszcze 
bardzo ciekawe zajęcia rozrywkowe, organizowane w SP w 
Gołczy i Wysocicach oraz w BiOAK – to bez wątpienia 
największe atrakcje tegorocznych ferii zimowych, 
przygotowane dla dzieci i młodzieży z gminy Gołcza. 

Zainteresowaniem młodych cieszyły się zarówno 
wyjazdy jak i zajęcia stacjonarne – wśród nich: Zimowa 
Akademia Rozwijania Umiejętności Twórczych w gołeckiej 
podstawówce. Dzieci ochoczo brały udział we wszelkiego 
rodzaju konkursach i zabawach (karaoke i aerobik - „Mam 

talent”, zajęciach kulinarnych o tytuł „Master Chefa” oraz 
plastycznych o tytuł "Następcy Picassa"). Uczestnicy 
otrzymali dyplom Małego Giganta, a zwycięzcom 
poszczególnych zajęć wręczono nagrody niespodzianki. 

Ruch to zdrowie, zatem nie mogło zabraknąć 
licznych okazji do odpoczynku na świeżym powietrzu oraz 
zajęć sportowo – tanecznych. Nie dość wspomnieć o 
czterodniowym Zimowisku w Zakopanem (organizowanym 
przez szkołę w Szreniawie), czy kilku darmowych 
wyjazdach na lodowisko w Sieciechowicach (tylko tę 
formę rozrywki wybrało ponad 100 osób). Grupa blisko 40 
dzieci wyjechała także na tygodniowy obóz w Rytrze, gdzie 
pod okiem trenerów szlifowała umiejętności piłkarskie. 
Dodajmy, że w wysocickiej szkole rozegrano turniej tenisa 
stołowego, a także przeprowadzono zajęcia taneczne. 

W okresie ferii zimowych ciekawe zajęcia 
zorganizowano również w Bibliotece i Ośrodku Animacji 
Kultury. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza 
zajęcia bibliotecznej grupy zabawowej dla najmłodszych 
„Maluchy w bibliotece” oraz zajęcia taneczne „Na ludowo 
- zapraszamy do tańca i śpiewu z ZPiT Gołczawianie”.     (ik)  

 



 
 

Pamiętali o Dniu Babci i Dziadka 
 

 

 
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w SP w Wysocicach. 

 

Dzieci są chlubą nie tylko rodziców... Powodów do 
radości dostarczają również swoim babciom i dziadkom – 
zwłaszcza gdy pamiętają o odwiedzinach i znajdują czas na 
spotkanie z nimi.  Zwykle problemów z tym nie maję małe 
dzieci. Z uwagi na okres ferii zimowych, już w ostatnim 
dniu nauki, tj. w piątek 16 stycznia 2016 roku, w Szkole 
Podstawowej w Wysocicach zorganizowano uroczystość z 
okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. 

Część oficjalną obchodów, na które do wysocickiej 
szkoły zaproszono również Wójta Lesława Blachę oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Makolę, 
poprzedziła Msza Święta, odprawiona w miejscowym 
kościele parafialnym w intencji wszystkich babć i 

dziadków. Eucharystię sprawował ksiądz proboszcz 
Mariusz Rarak. 

Główną atrakcją uroczystości były występy 
artystyczne z udziałem dzieci z tutejszego Oddziału 
Przedszkolnego oraz uczniów klas I-III, które przygotowały 
na tę okoliczność wiersze, a także piosenki oraz tańce. Nie 
zabrakło również poczęstunku dla licznie przybyłych gości 
oraz krótkich przemówień i życzeń. 
 

 
Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowano 16 stycznia 2016 r. 

 

Zarówno Dyrektor wysocickiej szkoły Marek 
Machnik jak i Wójt Lesław Blacha podkreślali w swoich 
wystąpieniach znaczenie roli Babci i Dziadka w 
wychowaniu dzieci. Po zakończeniu przemówień, dzieci 
wręczyły wszystkim babciom i dziadkom - przybyłym na tę 
uroczystość - przygotowane upominki.                              (ik) 

 
 

Są w formie!... Udany sezon „halówki” dla Spartaka 
 
 
 

 
Zawodnicy Spartaka podczas  Halowych Mistrzostw Powiatu Miechowskiego. 

 

Stanęli na podium tegorocznej edycji Piłkarskiej 
Ligi Halowej, której stawką był Puchar Wójta Gminy 
Gołcza, a dwa tygodnie później (7 lutego 2016 roku) 
zdobyli tytuł Wicemistrzów Powiatu Miechowskiego. 
Mowa o drużynie Spartaka Wielkanoc – Gołcza. W obu 
imprezach królami strzelców zostali zawodnicy Spartaka. 

Tegoroczna edycja Piłkarskiej Ligi Halowej 
zakończyła się zwycięstwem Jastrzębca Książ Wielki, który 
w finale, rozgrywanym w gołeckiej hali sportowej w dniu 
24 stycznia 2016 roku, pokonał Pogoń Miechów. Trzecie 
miejsce zajęli piłkarze Spartaka Wielkanoc – Gołcza. W 
meczu o trzecie miejsce nasi zawodnicy rozgromili zespół 
Czarni Grzegorzowice aż 8:1. Najlepszym strzelcem 
turnieju został Marcin Grzywnowicz. /Klasyfikacja 
końcowa: 1. Jastrzębiec Książ Wielki, 2. Pogoń Miechów, 3. 
Spartak Wielkanoc – Gołcza, 4. Czarni Grzegorzowice, 5. 

Strażak Przybysławice, 6. Olimpia Czaple Wielkie, 7. 
Spartak Charsznica, 8. Trzy Buki Wierzchowisko/. 

Zawodnicy „Spartaka” Wielkanoc - Gołcza z 
powodzeniem rywalizowali też podczas Halowych 
Mistrzostw Powiatu Miechowskiego, rozgrywanych 7 
lutego 2016 roku w Miechowie. Już na początku (w fazie 
grupowej) odnieśli dwa zwycięstwa. Najpierw pokonali 
Błękitnych Falniów 9:2, a następnie Nidzicę Słaboszów 6:1. 
W ten sposób, jeszcze przed ostatnim spotkaniem w fazie 
grupowej, Spartak zapewnił sobie awans do półfinału. W 
rywalizacji o finał naszym zawodnikom przyszło zmierzyć 
się z uznawaną za faworyta Pogonią Miechów.  

Zawodnicy Spartaka nie ulękli się rywala i po 
wyrównanym meczu (3:3), w rzutach karnych pokonali 
miechowian 3:1. Pełen dramaturgii był też finał, w którym 
nasi piłkarze zmierzyli się z drużyną Kapitolu I Racławice. 
Ponieważ w regulaminowym czasie gry nie padła żadna 
bramka, o tryumfie zadecydowały dopiero rzuty karne. W 
nich jedyną bramkę – na wagę tytułu mistrzowskiego – 
zdobyli rywale Spartaka. Dodajmy, że w meczu o trzecie 
miejsce miechowianie przegrali 0:2 z Jastrzębcem Książ 
Wielki. Najlepszym strzelcem tego turnieju został nasz 
zawodnik - Patryk Będkowski, zdobywca 10 goli. 

Drużyna Spartaka zagrała w składzie: Przemysław 
Mitela, Kamil Pysz, Krzysztof Byczek, Bartłomiej Domagała, 
Marcin Grzywnowicz, Patryk Będkowski, Dawid Obrusik, 
Robert Osuszek, Michał Satora.    /więcej na: www.golcza.pl/ 

 



 
 

To oni zagrają podczas ŻNIWOGRANIA 2016! 
 
 

 
Zespół VIDEO gwiazdą ŻNIWOGRANIA 2016. 

 

To będzie jedno z ważniejszych i ciekawszych 
wydarzeń muzycznych roku na Ziemi Miechowskiej. W 
ramach ŻNIWOGRANIA 2016 zaplanowano koncerty 
muzyczne zespołów, które reprezentują różne nuty 
muzyczne. Wiadomo już, że w niedzielę 28 sierpnia 2016 
roku na gołeckiej scenie wystąpi m.in. CLIVER, gwiazda 
muzyki disco polo. Wieczorem czeka nas koncert VIDEO - 
jednego z obecnie najpopularniejszych zespołów w kraju 
(laureata prestiżowej nagrody w kategorii "zespół roku", 

otrzymanej dwukrotnie: w 2011 oraz w 2015 roku, 
podczas gali Eska Music Awards). 
 

 
Miłośnicy muzyki disco polo zapewne przybędą na koncert zespołu CLIVER. 

 

Jednym słowem – dla każdego coś dobrego! 
Więcej o imprezie i atrakcjach - nie tylko muzycznych - 
podczas ŻNIWOGRANIA 2016 napiszemy w kolejnych 
zapowiedziach gołeckiego święta. Warto zatem śledzić na 
bieżąco wydarzenia w gminie oraz odwiedzać naszą stronę 
na facebooku. Już dziś gorąco zapraszamy wszystkich do 
Przybysławic w niedzielę 28 sierpnia 2016 roku, na 
największą imprezę plenerową w gminie Gołcza!            (ik) 

 
 

Dla bezpieczeństwa, ale i… estetyki 
 

Choć to jeszcze okres zimowy, 
warunki pogodowe pozwalają na 
rozpoczęcie prac porządkowych przy 
poboczach dróg gminnych. Są już 
pierwsze efekty prac prowadzonych w 
ramach akcji zainicjowanej przez 
gołecki Urząd Gminy. Nie dostrzeżemy 
ich jednak, jeśli z chwilą rozpoczęcia 
prac polowych, na naszych drogach 
pojawi się błoto. Pamiętajmy, że 
pomniejsza ono bezpieczeństwo 
użytkowników ruchu drogowego.  

Nie tylko centra wiosek, ale i 
drogi (zwłaszcza te wyremontowane) 
oraz pobocza powinny wizualnie 
prezentować się jak najlepiej. 
Dlaczego czasami to niemożliwe…? 
 

 
 

Zdecydowana większość mieszkańców 
bardzo przywiązuje wagę (i słusznie) 
do estetyki wspomnianych miejsc. Są 

jednak i takie osoby, które nadal 
„przymykają oczy” na obowiązek 
posprzątania drogi po zakończonej 
pracy… zwłaszcza z błota, które 
nawieźli traktorem, czy trawy ściętej 
podczas koszenia posesji.  

Remont dróg i porządkowanie 
poboczy przyniesie oczekiwane efekty 
wówczas, gdy wszyscy zadbamy o 
zachowanie estetyki i porządku, co 
wymaga zaangażowania ze strony 
każdego.

 
 

Zastosował CAF i otrzymał Certyfikat 
 
 

 
 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało 
Urzędowi Gminy w Gołczy Poświadczenie Jakości 
Zastosowania CAF. Gołecki urząd przystąpił do wdrożenia 
Powszechnego Modelu Oceny – CAF, aby doskonalić usługi 
dla mieszkańców. Odbywało się to w ramach projektu 

„Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską. 

Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu procesowi 
samooceny, eksperci wizytujący Urząd Gminy w Gołczy 
zarekomendowali Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
przyznanie Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF. 
Certyfikat potwierdzający stosowanie CAF gołecki urząd 
otrzymał na dwa lata, tj. od stycznia 2016 do stycznia 
2018 roku. Po tym okresie w urzędzie po raz kolejny 
zostanie przeprowadzona  samoocena. 
 

 

 


