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Wielkanoc jest w… centrum uwagi 
 

Przed zbliżającymi się świętami wszystkie drogi prowadzą do… 
Wielkanocy. Tak oryginalna i niepowtarzalna nazwa miejscowości przyciąga 
dziennikarzy i reporterów telewizyjnych jak magnez. We wtorek 8 marca 
2016 roku Wielkanoc odwiedzili małopolscy reporterzy, aby nakręcić kilka 
scen filmu ukazującego najciekawsze miejsca w naszym województwie, 
związane z okresem Świąt Wielkanocnych.  

Oprócz Wielkanocy w filmie zostały przedstawione również trzy inne 
miejscowości w Małopolsce: Kalwaria Zebrzydowska (miejsce pielgrzymek 
dziesiątek tysięcy pątników w czasie Triduum Paschalnego), Lipnica 
Murowana (znana głównie z konkursu na najwyższą Palmę Wielkanocną) 
oraz Kraków (gdzie na Rynku Głównym odbywa się święcenie pokarmów).  

Potwierdzamy… Wielkanoc jest w Małopolsce… w Gminie Gołcza!      (ik)

 



 
 

Wojewoda Małopolski gościem jubileuszowej sesji Rady Gminy 
 
 

 
Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik. 

 

Obrady wtorkowej (15 marca 2016 roku) sesji Rady 
Gminy Gołcza miały wyjątkowy charakter - nie tyle z uwagi 
na skromny jubileusz (dwudziesta sesja tej kadencji Rady) 
czy podejmowane przez radnych uchwały, co uczestników 
wspomnianego wydarzenia. Nieczęsto zdarza się, aby w 
sali obrad gościć Wicewojewodę Małopolski. 

Organizacja Światowych Dni Młodzieży to 
ogromne przedsięwzięcie… pod każdym względem (…) 
Wszyscy jesteśmy w to zaangażowani – podkreślał 
Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który w swoim 
wystąpieniu wiele uwagi poświęcił temu zagadnieniu. 

W celu przekazania radnym informacji na temat 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 
na terenie naszej gminy w 2015 roku, na sesję przybyli też: 
Komendant Powiatowy Policji w Miechowie mł. insp. 
Wojciech Domagała oraz Komendant Powiatowy PSP w 
Miechowie st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kosiński.  

W Gołczy bezpieczeństwo jest na dobrym poziomie 
(…) Gmina na tle Powiatu Miechowskiego prezentuje się 
bardzo dobrze – zaznaczał Komendant Powiatowy Policji. 
Z kolei Komendant Grzegorz Kosiński dziękował za 
wsparcie, jakie jednostki Państwowej Straży Pożarnej 
niejednokrotnie otrzymują ze strony strażaków 
ochotników z terenu naszej gminy. Dodajmy, że w 
obradach uczestniczył też Wojewódzki Komendant OHP w 

Krakowie Krzysztof Świerczek, a także radny wojewódzki 
Mirosław Dróżdż oraz radne powiatowe: Maria Orłowska 
i Ewa Wojciechowicz. 

Tego dnia gołeccy radni podjęli aż dziewięć uchwał. 
Rada opowiedziała się za przyjęciem: programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy w bieżącym roku oraz 
wprowadziła poprawkę do uchwały w sprawie nadania 
statutu BiOAK. Podjęła też uchwały w sprawie: zmiany w 
Budżecie Gminy Gołcza, zaliczenia dwóch odcinków dróg 
gminnych wewnętrznych (w Ulinie Małej oraz Wysocicach) 
do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji 
dojazdowej (drogi te niebawem mają zostać 
wyremontowane), zaciągnięcia pożyczek lub kredytów 
długoterminowych w 2016 roku oraz udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Miechowskiemu. 

Ponadto, radni przegłosowali dwie uchwały 
dotyczące oświaty. Pierwsza z nich określa kryteria na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez naszą gminę oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia tych kryteriów. Druga dotyczy kryteriów 
naboru dla klas pierwszych szkół podstawowych i 
gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Gołcza (do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły). Rada jednogłośnie 
przychyliła się też do oddania w dzierżawę nieruchomości 
w Trzebienicach, zakupionej w ostatnim czasie. 

Zanim jeszcze zaproszeni goście przekazali radnym 
informację na temat bezpieczeństwa publicznego i 
ochrony przeciwpożarowej na terenie gołeckiej gminy w 
minionym roku, Wójt Lesław Blacha poruszył kilka spraw 
bieżących. Mówił m.in. o: programie 500+, z którego (już 
od 1 kwietnia) w gminie Gołcza będzie mogło skorzystać 
blisko pół tysiąca rodzin, a także o przygotowywaniu 
dokumentacji na remont drogi na odcinku Wysocice – 
Czaple Małe – Czaple Wielkie.                                             (ik) 

 
 

Został laureatem konkursu  
„Solidarni w sporcie 2015” 
 

 
Trener Marcin Dudziński   /fot. www.solidarnosc.krakow.pl/ 

Trener naszych championów z Akademii Piłkarskiej 
Gołcza – Marcin Dudziński – został jednym z laureatów 
tegorocznej edycji konkursu „Solidarni w sporcie”. 
Prestiżową statuetkę odebrał w środę 2 marca 2016 roku, 
podczas uroczystości zorganizowanej w siedzibie 
Małopolskiej „Solidarności”. 

Wspomniane wyróżnienia wręczono już po raz 21. 
Założeniem konkursu jest nagradzanie ludzi sportu - nie 
tylko osoby odnoszące sukcesy sportowe, ale i także te, 
które promują działania na rzecz innych i wcielają w życie 
zasady fair-play. 

Dodajmy, że oprócz trenera trampkarzy AP Gołcza, 
nagrodą „Solidarni w sporcie 2015” wyróżniono jeszcze 
osiem osób - wśród nich: tenisistkę Agnieszkę Radwańską, 
wieloletniego rektora AWF Kraków prof. dr hab. Janusza 
Zdebskiego, medalistów mistrzostw Europy i Świata oraz 
aktywnych działaczy sportowych. Serdecznie gratulujemy! 

 



 
 

   

Gminne obchody Dnia Kobiet zorganizowano w gołeckim Domu Ludowym w dniu 6 marca 2016 roku. 
 
 

Świętowały Dzień Kobiet 
 

Tym razem nie 8 marca, lecz dwa dni wcześniej, tj. 
w niedzielę 6 marca 2016 roku, do gołeckiego Domu 
Ludowego przybyły przedstawicielki płci pięknej, 
reprezentujące na co dzień środowiska najbardziej 
aktywne społecznie, aby wspólnie świętować w ramach 
gminnych obchodów Dnia Kobiet. Uroczystość rozpoczęto 
od złożenia życzeń oraz wręczenia kwiatów wszystkim 
paniom. 

Wśród osób, które przyjęły zaproszenie Wójta 
Lesława Blachy i Przewodniczącego Rady Gminy 
Stanisława Makoli, nie mogło zabraknąć kobiet z grona: 
radnych gminy i powiatu, sołtysów naszych wsi, osób 
kierujących szkołami, referatami w Urzędzie Gminy Gołcza 
i jego jednostkami organizacyjnymi, a także członkiń 
lokalnych kół gospodyń wiejskich oraz Zespołu 
Instrumentalno – Wokalnego „KORAL”.   

W powitalnych słowach Wójt Lesław Blacha 
dziękował wszystkim kobietom za ich aktywność 
społeczną. Podkreślał, że są „Kwiatem Kwiatu Ziemi 
Gołeckiej”, a role jakie pełnią na co dzień są nieocenione.  

Do życzeń włodarza gołeckiej gminy dołączył się 
również Przewodniczący Rady Gminy Gołcza. Wspólnie 
obdarowali panie żółtymi tulipanami. 
 

 
 

Największą atrakcją, przygotowaną na tegoroczną 
uroczystość, był jednak nie kwiat, czy ciepły poczęstunek, 
lecz koncert – i to w dwóch odsłonach – zespołu „Trzy 
Korony”, znanego z twórczości Krzysztofa Klenczona oraz 
takich przebojów, jak: „Kwiaty we włosach”, czy „10 w 
skali Beauforta”. Występ muzyków wielokrotnie 
nagradzany był gromkimi brawami. Zanim zespół opuścił 
scenę, dwukrotnie bisował.       /więcej na: www.golcza.pl/     (ik) 

 

 
 

Już po wyborach… w jednostkach OSP 
 

   
Zebrania sprawozdawczo - wyborcze w jednostkach OSP w: Gołczy, Krępie oraz Trzebienicach  /fot. Łukasz Orłowski, Marek Rapacz/. 

 

Zebranie walne w remizie OSP Wysocice zakończyło 
sześciotygodniowy okres, trwający od 6 lutego do 12 
marca 2016 roku, w którym strażacy każdej z osiemnastu 
jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy Gołcza 
dokonywali wyboru nowych członków zarządu. Zebrania 
sprawozdawczo – wyborcze odbywały się w soboty, 
zgodnie z harmonogramem (pierwsze zorganizowano w 
Buku). Co sobotę w posiedzeniach strażaków uczestniczył 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Lesław Blacha. 

Jak daleko idących zmian dokonali strażacy w 
zarządach swoich jednostek OSP? Najbardziej 
zachowawczy okazali się być druhowie z Mostku, bowiem 

nie dokonali ani jednej zmiany w zarządzie, z kolei w Ulinie 
Wielkiej wymieniono cały skład zarządu. W wielu 
jednostkach OSP doszło jednak do pewnych przetasowań.  

W sumie wybrano pięciu nowych prezesów 
(druhowie: Andrzej Cyganek w Buku, Andrzej Jamroży w 
Krępie, Marian Kowalski w Cieplicach, Wacław Molenda w 
Makowie oraz Dariusz Kurach w Ulinie Wielkiej) a także 
dziewięciu nowych wiceprezesów oraz siedmiu nowych 
naczelników. Aż w dziesięciu jednostkach OSP wyłoniono 
nowych zastępców naczelnika. W kilku jednostkach 
zmieniono także: skarbników (pięciu), sekretarzy (sześciu) 
oraz gospodarzy (ośmiu).       /więcej na: www.golcza.pl/       (ik) 

 



 
 

U nas to już tradycja… 
 

Od uroczystej procesji z palmami wielkanocnymi i 
osiołkiem, symbolizującej wjazd Jezusa do Jerozolimy, 
rozpoczęto tegoroczne obchody Niedzieli Palmowej w 
Gołczy, zorganizowane 20 marca 2016 roku przez 
miejscową Parafię, Urząd Gminy, Szkołę Podstawową w 
Gołczy, BiOAK oraz gołeckie Gimnazjum.  
 

 
Uroczyste obchody Niedzieli Palmowej w Gołczy w dniu 20 marca 2016 roku. 

 

Zebrani przed Urzędem Gminy przemaszerowali w 
procesji z palmami wielkanocnymi przy dźwiękach 
Orkiestry Dętej „Czapelanka” oraz śpiewie szkolnego 
chóru „Jutrzenka” – w asyście pocztów sztandarowych 
oraz licznych reprezentacji organizacji lokalnych i instytucji 
– do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gołczy, gdzie 
podczas Mszy Świętej poświęcono przyniesione gałązki.  

Ksiądz Proboszcz Edward Kuzka dziękował 
uczestnikom obchodów za ich zaangażowanie. Podkreślał, 

że zorganizowano je wspólnym wysiłkiem wielu osób, 
reprezentujących różne środowiska lokalne. 
 

 
 

Po Mszy Świętej nagrodzono laureatów tegorocznej 
edycji konkursu na „Najstrojniejszą Palmę Wielkanocną”. 
Autorzy palm odebrali dyplomy i nagrody z rąk Proboszcza 
Edwarda Kuzki, Wójta Lesława Blachy, Dyrektor BiOAK 
Bożeny Hess, Dyrektor SP w Gołczy Zdzisławy Kyć oraz 
Dyrektora Gimnazjum w Gołczy Romana Dudka.             (ik)        
 

 

 
 

Gołcza wśród najlepszych gmin w Małopolsce 
 

W opublikowanym końcem 
lutego 2016 roku przez gazetę 
„Dziennik Polski” rankingu, Gołcza 
znalazła się w gronie 25 najlepszych 
gmin w Małopolsce. Ranking ten 
został opracowany przez FRDL MISTiA 
wspólnie z Urzędem Statystycznym w 
Krakowie. Najnowsze zestawienie 
powstało w oparciu o dane za 2015 
rok. Ocenie poddano wszystkie gminy 
naszego województwa (z wyjątkiem 

miast na prawach powiatu: Krakowa, 
Nowego Sącza i Tarnowa). 
 

 

Ideą Rankingu Gmin 
Małopolski jest wyłonienie i 
promowanie gmin wyróżniających się 
pod względem rozwoju społeczno – 
gospodarczego w tej części Polski. W 
ocenie gmin uwzględniane jest 
wykorzystanie środków unijnych przez 
gminy, a także ich potencjał, 
aktywność oraz wyniki osiągane w 
sferze gospodarczej i społecznej. 

 
 

Nowe pomysły tematem zebrania gminnego z… 
 
 

 
 

Blisko sto osób zgromadziło się w piątek 26 lutego 
2016 roku w gołeckiej sali obrad, aby wziąć udział w 
zebraniu z Sołtysami i Radami Sołeckimi z terenu całej 
gminy Gołcza, na które zaprosił Wójt Lesław Blacha. 

Podczas spotkania omówiono wstępne założenia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gołcza oraz 
sprawy w zakresie realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego, 
który to istnieje od bieżącego roku. Poinformowano też 
zebranych o konkursie gminnym (z nagrodami) na 
„Najaktywniejsze sołectwo Gminy Gołcza w 2016 roku”. 
                                                                      /więcej na: www.golcza.pl/    (ik) 
 

 

 


