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Stoisko wystawiennicze Gminy Gołcza, prezentowane w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2016 roku.

Gmina Gołcza nominowana do Godła
„Teraz Polska”
W dniu 25 kwietnia 2016 roku, podczas wystawy zorganizowanej na
Stadionie Narodowym w Warszawie, oficjalnie ogłoszono nominacje w XXVI
edycji Konkursu „Teraz Polska”, organizowanego przez Fundację Polskiego
Godła Promocyjnego. Miło nam poinformować, że Gmina Gołcza,
zdobywając uznanie w oczach Branżowych Komisji Ekspertów, została
nominowana do zaszczytnego wyróżnienia. To wyjaśnia również udział
gołeckiej gminy we wspomnianej wystawie w Warszawie.
Stoisko wystawiennicze Gminy Gołcza cieszyło się dużym i
niegasnącym zainteresowaniem ze strony uczestników wystawy „Teraz
Polska”. Zwiedzający je gratulowali tak wielu osiągnięć gminy jak i
przygotowanej prezentacji. Powszechny zachwyt wzbudzała zwłaszcza
lawenda oraz wypieki z mąki gołeckiej autorstwa pań z Koła Gospodyń
Wiejskich w Kamienicy: pierogi z kapustą, krokiety i chleb z warzywami,
którymi częstowano przy naszym stoisku. Uwagę przykuwały też trofea
Akademii Piłkarskiej Gołcza oraz prezentacja multimedialna gminy.
Warto nadmienić, że spośród wszystkich pozytywnie zaopiniowanych
zgłoszeń Kolegium Ekspertów wyłoniono listę: 35 produktów, 18 usług, 5
innowacji oraz 9 gmin (wśród nich Gminę Gołcza) nominowanych do
Polskiego Godła Promocyjnego w XXVI edycji Konkursu „Teraz Polska”.
Tegoroczną edycję Konkursu cechuje wysoki poziom zgłoszeń.
Spośród wszystkich ocenionych przez ekspertów produktów, usług i
innowacji ponad połowa otrzymała 900 i więcej punktów na 1000
możliwych – zaznacza Dyrektor Konkursu „Teraz Polska” Michał Lipiński.
Podkreślmy, że głównymi kryteriami oceny weryfikacyjnej zgłoszonych
produktów i usług są m.in.: jakość, innowacyjność, ocena walorów
użytkowych, czy satysfakcja klientów.
/więcej na: www.golcza.pl/
(ik)

Duże zainteresowanie gminnym konkursem sołectw

Centrum wsi Kamienica.

Łącznie 17 sołectw zdecydowało się wziąć udział w
konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Gminy Gołcza w
2016 roku”, ogłoszonym kilka tygodni temu przez Wójta
Lesława Blachę. Przypomnijmy, że rywalizacja będzie
przebiegała w dwóch grupach, a na zwycięzców oczekują
dwa symboliczne czeki, opiewające na kwoty 20 000
złotych.

Wiadomo już, że w grupie pierwszej zmierzy się 8
sołectw (tych mniejszych, w których liczba mieszkańców
nie przekracza 300 osób). O wygraną powalczą: Buk,
Chobędza, Cieplice, Kamienica, Laski Dworskie,
Trzebienice, Ulina Mała oraz Żarnowica. Równie ciekawie
zapowiada się rywalizacja w grupie drugiej (9 sołectw). Tu
o tytuł "Najaktywniejszego sołectwa Gminy Gołcza"
powalczą: Czaple Małe, Czaple Wielkie, Gołcza, Krępa,
Maków, Przybysławice, Rzeżuśnia, Ulina Wielka oraz
Wysocice.
W ramach konkursu oceniane będą inicjatywy
sołectw, przeprowadzone w okresie od 1 stycznia 2016
roku do 31 października bieżącego roku. Zgodnie z
regulaminem konkursu, oceny podjętych inicjatyw dokona
sześcioosobowa Komisja Konkursowa (dwukrotnie, w
okresie od maja do września), powołana przez Wójta
Gminy Gołcza. Dodajmy, że w pracach komisji (w roli
obserwatorów) będą mogli uczestniczyć sołtysi wiosek
biorących udział w rywalizacji.
Pora już zacząć realizować ciekawe pomysły i
inicjatywy! Nagrody czekają! /więcej na:www.golcza.pl/ (ik)

Z puli środków Funduszu Sołeckiego…
na zakup i montaż lamp drogowych. Na ten cel
przeznaczono łącznie blisko 41 000 złotych.
Niektóre sołectwa szybko przystąpiły do realizacji
swoich planów. Już w dniu 1 kwietnia 2016 roku, na
terenie Zawadki oraz Adamowic zamontowano nowe
wiaty przystankowe, zakupione z pieniędzy pochodzących
z Funduszu Sołeckiego. Dwie z nich zamontowano w
Zawadce. Kolejne dwie wiaty stanęły w Adamowicach.

W Czaplach Małych ze środków Fundusz Sołeckiego zakupiono kosiarkę.

Upłynął raptem kwartał bieżącego roku, a już widać,
że to był naprawdę dobry pomysł… Mowa o utworzonym
niedawno Funduszu Sołeckim, czyli specjalnej puli
pieniędzy z budżetu gminy Gołcza (obecnie jest to kwota
283 593,17 złotych), z której określone środki finansowe
przyznano każdemu z 22. sołectw. Wielkość przyznanej im
kwoty wynika z przelicznika, uwzględniającego liczbę
mieszkańców wioski.
Sołectwa zaplanowały już swoje wydatki. Na jakie
cele – jeszcze w bieżącym roku – zostaną przeznaczone
wspomniane środki? Najwięcej, bowiem w sumie ponad
170 000 złotych zostanie wydane na zakup materiałów i
wyposażenia (głównie świetlic wiejskich). Kwota (łączna)
ponad 67 000 złotych będzie wydatkowana na zadania z
zakresu transportu i łączności – w szczególności na
utworzenie bądź utwardzenie i powiększenie parkingów
oraz zakup nowych wiat przystankowych. Niektóre
sołectwa postanowiły, że wydadzą przyznane im pieniądze

Jedna z dwóch nowych wiat przystankowych w Zawadce.

W Czaplach Małych także zrealizowano już plany –
dokonano zakupu kosiarki jezdnej (traktorka) oraz toalety
publicznej. Niektóre z sołectw są obecnie na etapie
realizacji zadań. Tak jest m.in. w Mostku, gdzie w pobliżu
kościoła powiększany jest parking. Z pieniędzy Funduszu
Sołeckiego powstaje też nowy parking przy remizie OSP w
Rzeżuśni. W trakcie realizacji są jeszcze zadania wskazane
przez trzy inne sołectwa: Czaple Wielkie, Buk oraz Gołcza,
które to zdecydowały o doposażeniu swoich świetlic
wiejskich. Dodajmy, że w niedługim czasie w Trzebienicach
powstanie plac zabaw dla dzieci.
(ik)

Budujemy nowe drogi gminne
asfaltu na ponad półkilometrowym odcinku drogi gminnej
za szkołą w Gołczy.

Nowa droga gminna w Czaplach Wielkich.

Wraz z nadejściem wiosny, w gminie Gołcza ruszyły
pierwsze z zaplanowanych w tym roku prace budowlane
na drogach. W pierwszej kolejności przebudowane zostały
trzy drogi gminne w Czaplach Wielkich oraz droga gminna
w Gołczy oznaczona nr K140133.
Budowa trzech nowych dróg gminnych w Czaplach
Wielkich (o łącznej długości blisko 0,5 km) dobiegła już
końca. Budowlańcy położyli też już nową nawierzchnię

Gruntowny remont drogi gminnej w Gołczy.

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą tej
inwestycji – firmą PRD z Olkusza, która została wyłoniona
w drodze ogłoszonego wcześniej przetargu – zadanie to
miało zostać wykonane do końca czerwca bieżącego roku.
Dodajmy, że koszt realizacji wspomnianej inwestycji
wyniesie 109 475,78 złotych.
(ik)

Masz pomysł na ciekawe logo?
Jesteś kreatywny, interesujesz
się grafiką i chcesz wygrać 500
złotych? Weź udział w konkursie na
Logo Promocyjne Gminy Gołcza oraz
Logo Młodzieżowej Rady Gminy
Gołcza. Pamiętaj tylko, ze termin
składania zgłoszeń mija z dniem 31
maja 2016 roku. Koniecznie zapoznaj
się też z regulaminem, aby Twoja
propozycja konkursowa spełniała
wszystkie wymogi określone w nim.
Organizatorem
wydarzenia
jest
Młodzieżowa Rada Gminy Gołcza.
Wspomniany
konkurs
ma
charakter otwarty – adresowany jest
zarówno do osób dorosłych, jak i

niepełnoletnich (za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych).

Swoje pomysły należy nadsyłać
wraz z wypełnionym formularzem

zgłoszeniowym,
który
stanowi
załącznik do regulaminu konkursu.
Projekty prac konkursowych
należy przesłać na planszy A4. Projekt
logo gminy należy również dołączyć
na nośniku elektronicznym tj. na
płycie CD lub DVD, w formacie GIF,
TIFF, JPG 300 DPI. Projekty mogą być
wykonane w dowolnej technice.
Dodajmy, że wręczenie nagród
nastąpi w dniu 28 sierpnia 2016 roku,
podczas ŻNIWOGRANIA, największej
imprezy plenerowej w gminie –
imprezy, która w tym roku połączona
będzie z uroczystością XVI Dożynek
Powiatu Miechowskiego.

Rusza przebudowa linii napowietrznej Wolbrom – Miechów

Informujemy, że w dniu 4 maja 2016 roku spółka
ELTEL Networks Energetyka S.A. planuje rozpocząć prace
budowlano – montażowe na terenie Gminy Gołcza,

związane z przebudową linii napowietrznej WN 110kV
relacji Stomil Wolbrom – Miechów.
Prace te są następstwem zakończonego już etapu
pozyskiwania zgód właścicieli nieruchomości i stanowią
kolejny ważny element projektu pozwalającego na
poprawę bezpieczeństwa energetycznego regionu –
zaznacza Dyrektor spółki ELTEL Networks Energetyka
Adam Balawender.
Dodajmy, że na nieruchomościach objętych
inwestycją zostaną wymienione wyeksploatowane
urządzenia i zamontowane w ich miejsce nowe - z
zachowaniem istniejącej trasy linii.

Jak się spisali na egzaminie…?

63 uczniów klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Gołczy przystąpiło w poniedziałek 18 kwietnia 2016
roku do egzaminu gimnazjalnego, a dokładnie do
pierwszej jego części - humanistycznej. Młodym przyszło
wykazać się wiedzą z języka polskiego, historii oraz wos-u.
Następnego
dnia
trzecioklasiści
zdawali
część
matematyczno – przyrodniczą, a w środę język obcy –
zarówno w części podstawowej jak i rozszerzonej.

Zaznaczmy, że wszyscy trzecioklasiści z Gołczy zdecydowali
się na sprawdzian wiedzy z języka angielskiego.
W ocenie uczniów oraz nauczycieli stopień
trudności pytań na egzaminie był średnio trudny. Nie
brakowało jednak uczniów, dla których pytania były
pewnego rodzaju zaskoczeniem… Na wyniki z tego
sprawdzianu wiedzy przyjdzie im jednak teraz trochę
poczekać…
Podkreślmy, że w ostatnich latach uczniowie
gołeckiego gimnazjum osiągali bardzo dobre wyniki z
egzaminu gimnazjalnego – zwłaszcza z języka angielskiego
oraz części matematyczno – przyrodniczej.
Dwa lata temu uczniowie z naszej szkoły osiągnęli
z języka angielskiego, wspólnie z Tarnowem, drugi wynik
w Małopolsce – mówi Dyrektor Gimnazjum w Gołczy
Roman Dudek.
(ik)

Egzamin gimnazjalny trzecioklasistów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołczy.

W takim składzie obradowali po raz ostatni…

Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy.

To było ostatnie już spotkanie Prezydium Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy obecnej kadencji.
Mowa o zjeździe, który miał miejsce w remizie OSP w
Przybysławicach w dniu 16 kwietnia 2016 roku. Zebranie
strażaków poprowadził Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Lesław Blacha.
W sobotnim spotkaniu uczestniczyli wszyscy
członkowie ustępującego Prezydium Zarządu Oddziału
Gminnego: Prezes Zarządu dh Lesław Blacha, Wiceprezes
dh Jan Rosół, II Wiceprezes dh Stanisław Makola,
Komendant Gminny dh Andrzej Mitka, a także Sekretarz

Zarządu dh Łukasz Orłowski oraz członkowie Prezydium
Zarządu: dh Robert Golda, dh Jacek Nowak, dh Janusz
Zadęcki, dh Zygmunt Wolnicki, dh Andrzej Kowalski oraz
dh Jerzy Piwowarczyk. Dodajmy, że zaproszono też
druhów zasiadających w Komisji Rewizyjnej Oddziału
Gminnego.
Głównym tematem spotkania było podsumowanie
walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych,
zorganizowanych w jednostkach OSP z terenu naszej
gminy w dniach od 6 lutego do 12 marca. Mówiono też o
przygotowaniach do Zjazdu Oddziału Gminnego. Termin
tego Zjazdu ustalono wstępnie na 22 maja 2016 roku.
Miejscem spotkania strażaków będzie Szkoła Podstawowa
w Gołczy.
Podczas spotkania poruszono też kwestię kondycji
finansowej jednostek OSP oraz organizacji tegorocznych
zawodów sportowo pożarniczych. Ustalono, że zawody
odbędą się w dniu 26 czerwca, na boisku sportowym w
Czaplach Wielkich.
(ik)

