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Nowy Sołtys w Makowie 
 

W dniu 9 lipca 2016r. w 
Remizie OSP w Makowie odbyło się 
zebranie wiejskie, na którym wybrano 
nowego sołtysa wsi. W sobotnim 
zebraniu uczestniczyło zaledwie 24 
mieszkańców i tylko jeden z nich 
wyraził zgodę na kandydowanie. W 
wyniku tajnego głosowania nowym 
sołtysem wsi wybrana została Pani 
Anna Dudek, która otrzymała 15 
głosów. 

 

Gmina Gołcza kolejny raz laureatem 

 
 

Gmina Gołcza po raz kolejny została laureatem prestiżowego 
Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. 
W tym roku znalazła się na wysokim 15. 
miejscu wśród gmin wiejskich, awansując 
aż o jedenaście pozycji w porównaniu z 
rokiem ubiegłym. Tak duży awans 
świadczy o szybkim, dynamicznym, a 
zarazem zrównoważonym rozwoju 
gminy. Wyróżnienie dla naszej gminy 
odebrał Wójt Gminy Lesław Blacha oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Gołcza 
Stanisław Makola podczas Gali Finałowej 
Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w 
Warszawie w dniu 18 lipca 2016r. 
Ranking ten jest ogólnopolskim 
plebiscytem, którego celem jest wybór 
najlepiej zarządzanych samorządów. Aby 
wyłonić najlepsze samorządy 

sprawdzano, które z nich dbają najbardziej o rozwój i standard życia swoich 
mieszkańców nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie finansowym. 
Samorządy zostały podzielone na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, 
gminy miejskie i miejsko - wiejskie oraz gminy wiejskie. W pierwszym etapie 
rankingu wybrano samorządy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami i 
jednocześnie najwięcej inwestowały. W drugim etapie oceniano informacje 
podane przez samorządy w formie odpowiedzi na pytania ankiety. Uzyskane 
punkty pozwoliły na ostateczny wybór najlepszych. 

 

 
 

Gradobicie – prace komisji trwają… 
 

Na terenie gminy Gołcza 
trwa szacowanie szkód przez 
Komisje Wojewody. Jest to kolejny 
etap po przyjęciu wniosków 
złożonych przez poszkodowanych w 
gradobiciu. Gradobicie nawiedziło 
gminę Gołcza w niedzielę 26 
czerwca 2016r. W niektórych 
częściach gminy gradobiciu towarzyszył silny wiatr. Uszkodzonych zostało 
mnóstwo dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W niektórych 
częściach gminy nawałnica całkowicie zniszczyła uprawy zbóż, kukurydzy, 
ziemniaków, kapusty, ogórków i pozostałych warzyw. 
Najbardziej ucierpiały sołectwa Chobędza, Kamienica, Maków i Wielkanoc. 

 



Z wizytą w parlamencie
 

W dniu 6 lipca 2016 roku Wójt Gminy Lesław 
Blacha zorganizował wyjazd do Warszawy, w którym wzięli 
udział m.in. najlepsi uczniowie zdobywcy Nagród Wójta 
wraz z rodzicami, Przewodniczący Rady Stanisław Makola, 
Dyrektor ZEAS Krystyna Marczewska, Dyrektor SP Gołcza 
Zdzisława Kyć oraz Młodzieżowa Rada Gminy Gołcza. 

Uczestnicy wycieczki zwiedzili siedzibę Sejmu i 
Senatu RP, gdzie spotkali się z wieloma politykami. Mieli 
okazję porozmawiać z posłami: Elżbietą Dudą i Jackiem 
Osuchem, senatorem Markiem Pękiem, a także z 
posłankami Małgorzatą Wassermann i Barbarą Bubulą, 
Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa Andrzeja Adamczyka - Łukaszem Smółką. 
Spotkali się także z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem 
Karczewskim oraz Wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem 
Terleckim, którzy zaprosili uczestników wyjazdu do swoich 

gabinetów. Na koniec zwiedzono Centrum Nauki Kopernik, 
w którym szczególnie na młodzież czekało wiele ciekawych 
atrakcji. 
 

 
 

Jubileusz 70-lecia OSP Ulina Wielka 

 
 

W niedzielę 10 lipca w Ulinie Wielkiej świętowano 

jubileusz 70-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W 

uroczystości wzięli udział: Senator Marek Pęk, Asystent 

Posła na Sejm Jacka Osucha - Bogumił Sobczyk, Zastępca 

Komendanta KP PSP w Miechowie Mirosław Pogoń, Prezes 

Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Miechowie 

Adam Domagała, Wicestarosta Powiatu Miechowskiego 

Jerzy Pułka, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola, 

członkowie rady powiatu miechowskiego Andrzej Dziubka 

i Ewa Wojciechowicz, Sekretarz Gminy Maryla Stasiek-

Mentel, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołczy Zdzisława 

Kyć, radni Rady Gminy, sołtysi, a także społeczność 

lokalna. W uroczystości udział wzięły jednostki OSP z 

terenu gminy Gołcza oraz innych gmin. Nie zabrakło także 

Orkiestry Dętej "Czapelanka". 

Cała impreza rozpoczęła się od polowej mszy świętej 

odprawionej przy kościele parafialnym w Ulinie Wielkiej 

przez ks. Jacka Kalkowskiego, który życzył druhom jak 

najmniejszej liczby wyjazdów i jak największej liczby 

szczęśliwych powrotów. Po mszy, uczestnicy wydarzenia 

pod przewodnictwem Komendanta Gminnego Pawła 

Pysza i Z-cy Komendanta Gminnego Roberta Goldy 

przemaszerowali pod budynek remizy OSP Ulina Wielka, 

gdzie dokonano przeglądu pododdziałów, podniesiono 

flagę i odegrano hymn. Następnie Prezes OSP Ulina Wielka 

Dariusz Kurach przywitał zgromadzonych oraz przedstawił 

historię jednostki. W dalszej części zasłużeni druhowie 

otrzymali odznaczenia. Najwyższe możliwe odznaczenie 

przewidziane dla strażaków ochotników, Medal Honorowy 

im. Bolesława Chomicza otrzymał były Prezes jednostki 

(obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) dh Jerzy 

Piwowarczyk. Nie zabrakło także innych odznaczeń dla 

pozostałych zasłużonych członków jednostki. Łącznie 

wręczono 5 Srebrnych Medali za Zasługi dla Pożarnictwa, 

7 odznak Strażak Wzorowy, 31 odznak Wysługa Lat, a dla 

długoletnich członków straży przewidziano pamiątkowe 

statuetki. Dalsza część imprezy należała do zaproszonych 

gości, którzy przemawiając chwalili działalność jednostek 

OSP oraz deklarowali dalszą współpracę. Druh Adam 

Domagała na ręce Prezesa OSP Ulina Wielka złożył 

pamiątkowy medal i statuetkę patrona strażaków św. 

Floriana, a dla najstarszych druhów Longina Perka i 

Włodzimierza Żaby okolicznościowe tabliczki. Ponadto 

Bogumił Sobczyk w imieniu Posła Jacka Osucha wręczył 

druhom pamiątkową tabliczkę, Mirosław Pogoń list 

gratulacyjny, a Wójt Lesław Blacha 4 węże strażackie.  

 
 

 

 
 

 



 

 

Wójt wyróżnionym włodarzem 

 

Podczas XX Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Powiatów Polskich, zorganizowanego w dniach od 31 maja 
do 1 czerwca 2016 roku w Ossie koło Rawy Mazowieckiej, 
nagrodzono laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i 
Powiatów. Włodarze wyróżnionych gmin - wśród nich 
Wójt Gołczy Lesław Blacha - oraz powiatów i miast na 
prawach powiatu odebrali puchary, dyplomy oraz 
statuetki. Uroczyste przekazanie wyróżnień miało miejsce 
we wtorek 31 maja 2016r.  
 

 

 
 

XXIII sesja Rady Gminy 

 

 

 

W dniu 28 czerwca 2016r. odbyła się XXIII sesja 
Rady Gminy Gołcza, na której gościli najlepsi uczniowie 
szkół z terenu gminy Gołcza wraz z rodzicami. Wójt Gminy 
Lesław Blacha za  szczególne osiągnięcia wręczył uczniom 
nagrody, a ich rodzicom listy gratulacyjne. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się: Jakub Masny, Bartosz Sęk, 
Adam Jędrzejczyk, Alicja Katarzyńska, Natalia Dudek 
(Gimnazjum w Gołczy), Sebastian Rusek, Agata Domagała, 
Martyna Kubik, Amelia Żabicka (SP Gołcza), Mateusz 
Kowalczyk (SP Szreniawa) oraz Szymon Katarzyński (SP 
Wysocice). 
W czasie obrad, Rada Gminy podjęła szereg uchwał 
dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych na 
terenie gminy oraz z zakresu gospodarki mieniem 
komunalnym. Dokonano także zmian w Budżecie Gminy 
Gołcza na 2016 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy. Znaczna część obrad poświęcona 

została również sytuacji związanej z gradobiciem, które 
spowodowało falę zniszczeń w kilku sołectwach. 
 

 
 

 
 

Nowe mundury… 
 
 W dniu 1 lipca 2016r. w Urzędzie Gminy w Gołczy 
przekazane zostały mundury dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Uliny Wielkiej i Mostku. Druhowie otrzymali 
od Wójta Gminy Gołcza łącznie po 7 mundurów oraz 
koszul wraz ze sznurami i pagonami. Strażacy ochotnicy 
zostali zaopatrzeni także w czapki (Ulina Wielka - 6, 
Mostek - 1). W najbliższym czasie kolejne jednostki 
zostaną wyposażone w sprzęt i umundurowanie bojowe. 
 

 
 

Sukces Akademii Piłkarskiej !!! 
 

              Juniorzy Młodsi Akademii Piłkarskiej Gołcza zostali zwycięzcami rozgrywek II ligi Juniorów Młodszych Podokręgu 

Piki Nożnej w Krakowie. W rozgrywkach II ligi w rundzie wiosennej nasz zespół okazał się bezkonkurencyjny i z 

dorobkiem 18 punktów zajął I miejsce, strzelając 33 bramki, tracąc 4, pozostawiając za sobą bardziej renomowanych 

przeciwników. 

 
 

 



 
 
 

 

Gminny Piknik Rodzinny w Gołczy 
 
 

 
 

W niedzielne popołudnie, tj. 5 czerwca 2016 roku, 
na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Gołczy zorganizowano Gminny Piknik Rodzinny. 
Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Gminy Gołcza. 
Na uczestników pikniku – zarówno tych małych jak i 
większych – oczekiwały liczne atrakcje. 
Piknik kreatywnej technologii, dmuchańce, basen z 
piłkami, loteria fantowa, stoisko kosmetyczne, sklepik,  
malowanie buziek dzieciom – to tylko niektóre z atrakcji 
najnowszej edycji Gminnego Pikniku Rodzinnego. W tym 
roku jego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Gołczy. 
Nie zabrakło oczywiście okazji do degustacji  żurku oraz 
kiełbasek z grilla. Wielkim powodzeniem cieszyły się 
przepyszne ciasta upieczone przez rodziców oraz napoje: 

kawa, herbata, lemoniada. Były również lody, popcorn i 
wata cukrowa. 
Dzieci miały możliwość m.in. posiedzieć w policyjnym 
samochodzie, czy pogłaskać psa policyjnego z Powiatowej 
Komendy Policji w Miechowie. Dzięki uprzejmości 
jednostki OSP w Gołczy mogły zapoznać się z 
wyposażeniem wozu bojowego. 
Przygotowano również program artystyczny. W pierwszej 
kolejności wystąpili laureaci konkursu piosenki angielskiej 
oraz I Gminnego Festiwalu Piosenki Lekkiej Łatwej i 
Przyjemnej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. 
Niespodzianką było przedstawienie zatytułowane „Bajki 
znane i nieznane”, w którym wystąpili rodzice dzieci z 
oddziałów przedszkolnych. 
Podczas gminnego święta rodziny laureaci konkursu „Ja, 
Moja Rodzina, Moja Gmina” odebrali nagrody z rąk 
Dyrektor Zdzisławy Kyć oraz Wójta Gminy Gołcza Lesława 
Blachy. Jedna z nagrodzonych prac została przekazana 
włodarzowi gołeckiej gminy. 
W kolejnej odsłonie występów artystycznych 
zaprezentowali się uczniowie klasy II b, którzy wspólnie z 
panią Barbarą Ślęzak – Wiszniewską przygotowali 
wiązankę wesołych piosenek. Zaprezentowano też 
kolekcję strojów ekologicznych autorstwa uczniów klasy 
VI. Chwilę później scena należała już do grupy wokalnej 
działającej przy BiOAK i Zespołu Pieśni i Tańca 
„Gołczawianie”. Zwieńczeniem występów był pokaz grupy 
tanecznej Tsunami z Gimnazjum w Gołczy.

Władza w rękach młodzieży
 

Jest dopiero uczennicą gimnazjum, ale już zdołała 
przejąć władzę nad gminą Gołcza Oczywiście tylko na 
jeden dzień. Mowa o Natalii Dudek, która w dniu 1 
czerwca 2016 roku osobiście przekonała się jak to jest być 
włodarzem gminy. Prawo do piastowania w tym roku 
stanowiska Wójta Juniora zapewniło jej zwycięstwo w 
gminnym konkursie wiedzy gimnazjalistów o gołeckim 
samorządzie lokalnym. Pani Wójt oprócz praw miała 
również i określone obowiązki. Tego dnia, wspólnie z 
powołanymi przez siebie współpracownikami, 
oprowadzała swoich rówieśników po Urzędzie Gminy. 
Wręczała również trofea i dyplomy laureatom tegorocznej 
edycji Turnieju Gier i Zabaw o Puchar Wójta Gminy Gołcza, 
rozgrywanego w hali sportowej w Gołczy. 

 
 

 
 

 

 

 
                                                                              


