
W TYM NUMERZE PRZECZYTASZ: 

 Gminny Piknik Rodzinny w 
Wysocicach 

 Drogi dojazdowe do pól także są 

ważne… 

 Czas na gruntowny remont 
remizy OSP w Żarnowicy  

 Gmina Gołcza dwukrotnie 
wyróżniona na Kongresie 

Regionów 

 Inwestujemy w gospodarkę 
komunalną 

 Szkolić się warto…  

 Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego w Gołczy  

 Owocne obrady X sesji Rady 

Gminy Gołcza 
 

 
 

 

 
Przemówienie Wójta Lesława Blachy podczas Pikniku Rodzinnego w Wysocicach. 

 

Gminny Piknik Rodzinny w Wysocicach 
 

W rodzinie i jedności siła… Warto przypominać sobie o tym 

przy każdej nadążającej się okazji – nie tylko w: Dniu Matki, Dniu Ojca, 

czy Dniu Dziecka. Warto znaleźć czas na wspólny, rodzinny 

odpoczynek. Same słowa to za mało, dlatego też Gmina Gołcza 

zainicjowała, a następnie wsparła finansowo organizację Gminnego 

Pikniku Rodzinnego, który cyklicznie będzie odbywał się przy jednej z 

naszych szkół podstawowych. Tegoroczny Piknik zorganizowano w 

niedzielę 21 czerwca, przy SP w Wysocicach. 

Wybór Wysocic jako miejsca imprezy nie był przypadkowy. 

Piknik rozpoczęto od uroczystego otwarcia i poświęcenia dwóch 

placów zabaw, znajdujących się tuż obok szkoły, których budowę 

współfinansowała nasza gmina. Do przecięcia wstęgi zaproszono: 

Wójta Gminy Gołcza Lesława Blachę, Przewodniczącego Rady Gminy 

Stanisława Makolę oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysocicach 

Marka Machnika. Poświęcenia nowo otwartych obiektów dokonał 

proboszcz miejscowej parafii - ksiądz Mariusz Rarak. 

Z oferty Pikniku, w której znalazły się liczne darmowe atrakcje, 

takie jak: plac zabaw dla dzieci (dmuchańce, zjeżdżalnia, trampolina), 

fotobudka, malowanie twarzy, degustacja żurku z kiełbaską, czy pokaz 

sprzętu strażackiego przygotowany przez druhów z Gołczy, skorzystało 

wielu mieszkańców naszej wspólnoty lokalnej. Warto wspomnieć, że 

na szkolnym boisku sportowym ustawiono również punkt pomiaru 

ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi, a w budynku szkoły - 

już od południa - prowadzono akcję krwiodawstwa.   

W części artystycznej, przed zgromadzonymi wystąpiły dzieci z 

wysocickiej szkoły - w różnych grupach wiekowych. Zwieńczeniem 

występów był koncert Orkiestry Dętej „Czapelanka”.                 (ik)               

 



 
 

 

Drogi dojazdowe do pól także są ważne… 
 

 

 
Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji w dniu 22 czerwca 2015 roku. 

 

Już w najbliższym czasie kolejne drogi dojazdowe 

do pól znajdujących się na terenie naszej gminy, o łącznej 

długości ponad 3 km, doczekają się gruntownego 

remontu. Inwestycja, której koszt przekroczy 274 000 

złotych, ma zostać ukończona w pierwszej połowie 

sierpnia bieżącego roku. Do podpisania umowy z 

wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, doszło w 

poniedziałek 22 czerwca 2015 roku, w Urzędzie Gminy 

Gołcza. 

Przedmiotem umowy podpisanej tego dnia przez 

Wójta Lesława Blachę z wykonawcą inwestycji - 

Zakładem Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych 

„WALKOR” z Bosutowa - jest przebudowa dróg 

dojazdowych do pól na terenie gminy Gołcza: „Mostek – 

k. Ulina Wielka” (długość: 1 700,00 mb), „Chobędza do 

pól” (długość: 930 mb) oraz „Czaple Wielkie do pól” 

(długość: 515 mb). 

Na uwagę zasługuje fakt, że zdanie to będzie 

realizowane przez Gminę Gołcza przy dofinansowaniu w 

kwocie 100 000 złotych, jakie otrzymaliśmy na ten cel z 

Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie (w ramach 

środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych).         (ik) 

 
 
 

 
Przekazanie umowy dot. dofinansowania remontu remizy OSP w  Żarnowicy. 

 

Czas na gruntowny remont 
remizy OSP w Żarnowicy 
 

W piątek 19 czerwca 2015 roku, w Książu 

Wielkim miało miejsce podpisanie umów przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego z 

przedstawicielami jednostek OSP z terenu powiatu 

miechowskiego, które w bieżącym roku otrzymają 

dofinansowanie na remont swoich placówek z programu 

„Małopolskie remizy”. W spotkaniu z Wicemarszałkiem 

Wojciechem Kozakiem uczestniczył także Wójt Lesław 

Blacha oraz przedstawiciele OSP w Żarnowicy, bowiem 

żarnowicka strażnica znalazła się w gronie zwycięzców 

tegorocznej edycji konkursu „Małopolskie remizy”. 

- Remiza OSP w Żarnowicy jest ostatnią z remiz 

w gminie Gołcza, które w ostatnich latach nie były 

jeszcze remontowane. Cieszy nas dofinansowanie, jakie 

na ten cel otrzymaliśmy, bo dzięki niemu możemy zrobić 

więcej, wykonać jej gruntowny remont – mówi Wójt 

Gminy Gołcza Lesław Blacha. 

Wspomniana inwestycja będzie dość kosztowna. 

Jak wyliczono, koszt remontu remizy OSP w Żarnowicy 

wyniesie około 200 000 złotych. Umowa, którą 

podpisano z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Małopolskiego, pozwoli na częściowe sfinansowanie tego 

zadania (umowa opiewa na kwotę 39 450 złotych). Ale to 

niejedyne wsparcie finansowe, na jakie możemy liczyć, 

bowiem inwestycja zostanie również dofinansowana z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej (w kwocie około 50 000 złotych). 

W ramach zadania zostanie wykonana m. in: 

wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i 

drzwiowej oraz termomodernizacja budynku remizy, a 

pomieszczenia w remizie będą w pełni odremontowane. 
 

 
Wygląd remizy OSP w Żarnowicy przed planowanym remontem. 

 

- Program „Małopolskie remizy” jest 

realizowany od 2009 roku i co roku pozyskujemy z niego 

dofinansowanie na remont kolejnych naszych remiz. 

Łatwo policzyć, że otrzymaliśmy z niego na remonty 

remiz blisko 300 000 złotych, a to jeszcze niepełna 

kwota, bowiem od dwóch lat program połączony jest z 

dotacją z WFOŚ na termomodernizację, w stopniu 

50/50% (…) z którego dodatkowo pozyskaliśmy w sumie 

100 000 złotych – wylicza Wójt Lesław Blacha.             (ik)                      

 



 
 

Gmina Gołcza dwukrotnie wyróżniona na Kongresie Regionów 
 

Gmina Gołcza po raz kolejny została laureatem 

ogólnopolskiego rankingu Związku Powiatów Polskich. 

Wręczenie dyplomów oraz pucharów przedstawicielom 

gmin, które w rankingach uplasowały się w pierwszej 

dziesiątce, miało miejsce podczas VI edycji Kongresu 

Regionów, odbywającego się w dniach 16 - 18 czerwca 2015 

roku we Wrocławiu. Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha - 

wspólnie z Przewodniczącym Rady Stanisławem Makolą - 

dwukrotnie stawał na scenie po odbiór zaszczytnych 

wyróżnień. Gołcza zajęła V miejsce w rankingu Energii 

Odnawialnej oraz VII miejsce w rankingu Powiatów i Gmin w 

2014 roku (oba w kategorii gminy wiejskie).            Moment wręczenia zaszczytnych wyróżnień dla Gminy Gołcza. 
 

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego 

rodzaju ranking samorządów, zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Gminy oceniane są według 90 

kryteriów podzielonych na bloki tematyczne.                                                                                                                               (ik) 

 
 

Inwestujemy w gospodarkę komunalną 
 

Adamowice, Buk, Wysocice, Czaple Małe, 

Mostek, Przybysławice oraz Rzeżuśnia to sołectwa w 

naszej gminie, w których wybudowano kolejne 

przydomowe oczyszczalnie ścieków. W dużej mierze 

stało się to możliwe dzięki pozyskaniu przez gminę 

Gołcza dofinansowania w kwocie 165 000 złotych ze 

środków PROW. Rozstrzygnięcie przetargów w tej 

sprawie nastąpiło w środę 3 czerwca 2015 roku. 

Niespełna tydzień później (9 czerwca) w Urzędzie Gminy 

Gołcza doszło do podpisania umów z wykonawcami 

inwestycji. Prace zakończono z końcem miesiąca. 

Realizacja inwestycji pod nazwą: „Budowa 

indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w 

gminie Gołcza oraz modernizacja sterowania i 

automatyki komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeżuśni” 

wiąże się dla gminy z wydatkiem ponad 300 000 złotych.  

Sam koszt budowy – w sumie dwunastu – 

indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w 

gminie Gołcza, wyniósł łącznie 188 419,81 złotych. 

Realizacja II części zadania, tj. „Modernizacja sterowania 

i automatyki komunalnej oczyszczalni ścieków w 

Rzeżuśni”, pochłonęła 112 434,40 złotych. 

 
 

Szkolić się warto… 
 

 

Spotkanie na temat oferty wsparcia ze środków funduszy europejskich RPO. 
 

W czerwcu 2015 roku, w gołeckiej Sali Obrad 

zorganizowano dwa spotkania informacyjne. Pierwsze z 

nich (16 czerwca), stanowiące podsumowanie realizacji 

założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, poprowadził Prezes 

Stowarzyszenia JAKSA – Włodzimierz Mielus.  

Lista zadań, które gmina Gołcza zrealizowała w 

ramach programu PROW 2007-2013 podejście LEADER - 

działanie „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”, w 

drodze współpracy z Miechowskim Stowarzyszeniem 

Gmin JAKSA LGD, jest imponująca: renowacja tynków 

wewnętrznych w kościele w Szreniawie, boisko sportowe 

w Czaplach Wielkich, świetlica wiejska w Buku, plac 

zabaw w Przybysławicach, doposażenie w nowe 

instrumenty Orkiestry Dętej „Czapelanka”, wydanie 

książki „Gmina Gołcza w legendach”, „Wyszkolenie nowo 

utworzonej grupy piłkarskiej i sprawdzenie skuteczności 

szkolenia podczas Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej” 

i organizacja „Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju 

Piłki Nożnej” oraz trzech dużych imprez plenerowych: 

Piknik „Ekologia naszą szansą” w Przybysławicach, 

„Letnie spotkanie z folklorem” w Wielkanocy oraz 

„Taneczny Piknik Europejski” w Przybysławicach. 

Drugie z wspomnianych szkoleń zorganizował 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w 

Krakowie. To spotkanie informacyjne (25 czerwca) 

dotyczyło oferty wsparcia ze środków funduszy 

europejskich, dostępnej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014 – 2020.  

Obie konferencje otworzył Wójt Gminy Gołcza 

Lesław Blacha. W swoich wystąpieniach podkreślał 

znaczenie inicjatyw oddolnych.                (ik)     

  



 
 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Gołczy 
 

 
Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015 w SP Gołcza. 

 

Na ten moment oczekiwali zwłaszcza uczniowie… 

Po dziesięciu miesiącach nauki nadszedł upragniony 

przez nich czas wakacji. W ostatnim dniu nauki (26 

czerwca 2015 roku) odebrali świadectwa, a najbardziej 

zasłużeni również nagrody oraz dyplomy. W uroczystej 

akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015 

w Szkole Podstawowej w Gołczy uczestniczyli między 

innymi: Wójt Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Makola, Wiceprzewodnicząca Rady Anna 

Cembrzyńska oraz Dyrektor ZEAS Krystyna Marczewska.  
 

 
Wręczenie nagród podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego. 

 

- Uważam, że dzisiejszy dzień jest radosny – 

chociażby z uwagi na taką ilość nagród. Gratuluję 

wszystkim, że przeszli do następnej klasy. Gratuluję 

tym, którzy w ciągu roku osiągnęli różnego rodzaju 

sukcesy w konkursach przedmiotowych czy sportowych 

(…) Myślę, że wszystkim należą się gratulacje za 

osiągnięcia tegoroczne – mówił Wójt Lesław Blacha do 

osób zebranych w piątek 26 czerwca w gołeckiej hali 

sportowej na uroczystej akademii z okazji zakończenia 

roku szkolnego 2014/2015. 

- Życzę wszystkim rodzicom i młodzieży, aby te 

wakacje były pogodne i radosne, abyście powrócili w 

pełni wypoczęci na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

Oczywiście gronu pedagogicznemu, które chyba jeszcze 

więcej energii i sił włożyło w to, żeby przekazać wiedzę 

najmłodszemu pokoleniu, życzę, aby te wakacje były 

również dla Was wypoczynkiem od codziennych 

obowiązków (…) Gratuluję wszystkim rodzicom swoich 

pociech, bo nie jest najważniejsze to, czy mają 

świadectwo z paskiem, czy bez paska (…) Ważne że są 

zdrowe, że wszystko dobrze się układa - dodał Wójt w 

ostatnich słowach swojego wystąpienia. 

Z kolei dzień wcześniej, tj. 25 czerwca, swoje 

świadectwa odebrali gimnazjaliści z klas trzecich, 

uczęszczający do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołczy. 

Również w tej uroczystości wzięli udział przedstawiciele 

gołeckiego samorządu lokalnego - na czele z Wójtem 

Lesławem Blachą.  

Warto wspomnieć, że Dyrektor Gimnazjum 

Roman Dudek, zapowiadający odejście na wcześniejszą 

emeryturę, pozostanie w zawodzie i będzie kierował 

gołecką szkołą w nowym roku szkolnym.                        (ik) 
                /więcej na stronie: www.golcza.pl/                          

 
 

Owocne obrady X sesji Rady Gminy Gołcza 
 

 
Wójt Lesław Blacha zaprezentował na sesji wyróżnienie dla gminy Gołcza. 

 

Radni z naszej gminy nie mogą jeszcze mówić o 

rozpoczęciu wakacji. W czasie X sesji, zwołanej w piątek 

26 czerwca 2015 roku, Rada Gminy Gołcza rozpatrzyła 

sześć projektów uchwał – uchwaliła je jednogłośnie.  

Radni poparli projekty uchwał w sprawie: 

wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Gołcza w 

Stowarzyszeniu Gmin JAKSA LGD, przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020, 

wstępnej sprzedaży użytkownikowi wieczystemu w trybie 

bezprzetargowym prawa własności nieruchomości 

położonej w Gołczy, wstępnej lokalizacji przeniesionego 

przystanku komunikacji publicznej w obrębie Czapel 

Wielkich, zmiany w budżecie naszej gminy na rok 2015 

oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. 

Podczas sesji Wójt Lesław Blacha wspomniał o 

wyróżnieniach dla gminy, które odebrał kilka dni 

wcześniej we Wrocławiu na Kongresie Regionów. Mówił 

również o bieżących inwestycjach oraz o unieważnieniu 

przetargu dotyczącego odbioru odpadów komunalnych. 

(Przetarg unieważniono, gdyż pojawiło się ryzyko dużego 

wzrostu cen za wywóz śmieci). Najprawdopodobniej 

nowy przetarg zostanie ogłoszony do końca tego roku.  
 

 

 


