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Teren inwestycyjny w Trzebienicach, zakupiony przez Gminę Gołcza.

Grunt jest… Będą nowe miejsca pracy?
Największą korzyścią rozwoju przedsiębiorczości gminy są
powstające miejsca pracy. Czy w niedługim czasie pojawią się u nas
nowe przedsiębiorstwa? Z myślą o pozyskaniu inwestorów, Gmina
Gołcza zakupiła ostatnio atrakcyjne tereny – typowo pod obiekty
produkcyjne i usługowe – których powierzchnia wynosi ponad 11 ha.
Wspomniana nieruchomość położona jest w Trzebienicach,
przy drodze wojewódzkiej relacji Miechów – Wolbrom. Zakupiono ją
w drodze przetargu, za kwotę 1 048 500 złotych, od Agencji
Nieruchomości Rolnej. Na zakup działki, uzbrojonej w sieć gazową,
energetyczną i wodociągową, wyraziła zgodę Rada Gminy Gołcza.
- Tak szybki rozwój naszej gminy powinien iść w parze z jej
rozwojem gospodarczym. Do tego potrzebne są tereny inwestycyjne.
Cieszy mnie więc, że i w tej kwestii mam tak duże wsparcie i
zrozumienie w Radzie Gminy – mówi Wójt Lesław Blacha, dodając –
Warto inwestować w naszej gminie. Szybko przekonają się o tym ci,
którzy jako pierwsi to uczynią. Zachęcam oczywiście do rozmów.

Droga nr K1153 po remoncie przeprowadzonym na odcinku Mostek – Chobędza – Gołcza.

Już wyremontowana…
Dokładnie trzy miesiące – to czas, jaki był
niezbędny do tego, aby droga nr K1153 na odcinku
Mostek - Buk - Chobędza - Wielkanoc - Gołcza przeszła
gruntowny remont. W poniedziałek 7 grudnia 2015 roku
oddano ją do użytku. Ostateczny koszt inwestycji to
suma 2 779 568,94 złotych.
Prace budowlane na blisko sześciokilometrowym
odcinku drogi Mostek - Chobędza - Gołcza wydłużyły się
o kilka dni. W umowie z wykonawcą, podpisaną w dniu
27 sierpnia 2015 roku, przyjęto, że zakończenie remontu
nastąpi do 20 listopada bieżącego roku. Z uwagi na
panujące warunki atmosferyczne oraz przeprowadzenie

dodatkowych prac (m.in.: wydłużenie niektórych
odcinków chodników, nowa zatoka autobusowa) doszło
do podpisania z wykonawcą aneksu do umowy, w którym
wskazano też nowy termin: 29 listopada 2015 roku.
Pierwotnie koszt wspomnianej inwestycji miał
wynieść 2 686 304,61 złotych. Ostatecznie wzrósł on do
kwoty 2 779 568,94 złotych. Dla Gminy Gołcza zadanie to
wiązało się z wydatkowaniem 750 201,94 złotych. Nieco
skromniejszy udział finansowy miał Powiat Miechowski
(750 000,00 złotych). Inwestycja, blisko w połowie
(kwota 1 279 367,00 złotych) została sfinansowana ze
środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych etap II - Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój.

Drożej nie będzie - stawki podatku bez zmian

Rada Gminy zagłosowała za utrzymaniem obecnych stawek podatku.

Likwidacja opłaty od posiadania psów, obniżenie
średniej ceny skupu żyta (do 51 złotych) na obszarze
gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2016
oraz utrzymanie na obecnym poziomie wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz od środków transportu –
to jedne z decyzji podjętych przez radnych podczas XV
sesji Rady Gminy Gołcza w dniu 19 listopada 2015 roku.
Podczas obrad XV sesji radni pochylili się też nad
projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień
od podatku od nieruchomości. Określili wysokość opłaty
targowej w 2016 roku (na poziomie 10 złotych - takim
samym jak w bieżącym roku) oraz wzory formularzy
deklaracji i informacji podatkowych. Ponadto, podjęli
uchwałę w sprawie przekazania i złożenia odpowiedzi na
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Krakowie. Skarga złożona na Radę Gminy w Gołczy przez
jednego z mieszkańców Mostku dotyczy nowego Planu
zagospodarowania przestrzennego, w którym pojawił się
zapis zmniejszający z 20 do 8 metrów wymaganą
odległość zabudowy od dróg powiatowych.

- Przypomnę, że to na wniosek mieszkańców w
nowym Planie zagospodarowania przestrzennego
przyjęto zmianę… by zmniejszyć do minimum tę
odległość, czyli do 8 metrów – mówił Wójt Lesław
Blacha do osób zebranych w sali obrad.
Radni uznali wspomnianą skargę za bezzasadną.
Dodajmy, że każdy z ośmiu rozpatrywanych projektów
uchwał został przyjęty jednogłośnie.
Zanim Rada rozpoczęła procedowanie nad nimi,
policjanci z miechowskiej Komendy Policji: mł. insp.
Wojciech Domagała oraz asp. szt. Marcin Chaba
przekazali na ręce Dyrektora SP w Wysocicach Marka
Machnika przedłużenie ważności Certyfikatu „Szkoła
promująca bezpieczeństwo”.
Przekazując informacje o działalności w okresie
międzysesyjnym, Wójt poinformował radnych m. in. o
otrzymaniu promesy (kwota 40 000 złotych) na
odbudowę dwóch odcinków jednej z dróg w Wielkanocy,
uszkodzonych w trakcie ostatniej powodzi. Wspomniał
też o złożeniu na ręce Przewodniczącego Rady projektu
budżetu gminy na rok 2016. Zaplanowano w nim
wydatkowanie środków finansowych na przebudowę
centrum Czapel Wielkich oraz Chobędzy, jak i na
dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w
kierunku Szreniawy. Przewidziano też uruchomienie
Funduszu Sołeckiego. Na koniec wspomniał o
przystąpieniu do przedzimowego przeglądu stanu
oświetlenia ulicznego w naszej gminie.
/więcej na stronie: www.golcza.pl/
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Młodzi radni ślubowali…

Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Gołcza I kadencji.

Są pełni zapału do pracy w samorządzie. To
właśnie skłoniło ich do złożenia deklaracji członkowskiej,
na podstawie której dołączyli do nowoutworzonej
Młodzieżowej Rady Gminy Gołcza. Mowa oczywiście o
młodych radnych, którzy podczas I sesji, zwołanej na
dzień 20 listopada 2015 roku, złożyli uroczyste
ślubowanie.
Młodzieżową Radę Gminy Gołcza I kadencji
współtworzą: Bałazy Konrad (Mostek), Bielaś Izabela
(Rzeżuśnia), Cyganek Łukasz (Buk), Dela Klaudia

(Przybysławice), Dróżdż Justyna (Trzebienice), Dudek
Weronika (Wysocice), Gajos Daria (Rzeżuśnia), Jajkiewicz
Karol (Szreniawa), Kowalski Mateusz (Chobędza), Krawiec
Dominik (Gołcza), Mazur Kinga (Czaple Małe), Musiał
Maciej (Mostek), Siemlat Mateusz (Ulina Wielka),
Szymborska Urszula (Wielkanoc) oraz Zadęcka Anita
(Czaple Małe). Zgodnie ze statutem, będą oni sprawowali
tę zaszczytną funkcję przez dwa lata.
Jedną z pierwszych decyzji podjętych przez
piętnastoosobowe gremium młodych radnych był wybór
składu Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Gołcza.
Przewodniczącym Rady I kadencji został Konrad Bałazy.
Na tym stanowisku zastępować go będą: Klaudia Dela
oraz Weronika Dudek.
W obradach I sesji Młodzieżowej Rady Gminy
Gołcza, oprócz każdego z piętnastu młodych radnych,
uczestniczył
również
Wójt
Lesław
Blacha,
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola oraz
radna z Uliny Wielkiej Monika Kyzioł, która w drodze
zarządzenia wydanego przez włodarza gminy Gołcza
została koordynatorem powstałej grupy.
(ik)

Spotkanie z tradycją… w Kamienicy
zawijaniec makowy oraz babka. Uwagę widzów
przykuwały jednak nie tylko przysmaki, ale i występy
artystyczne przygotowane przez panie z KGW Kamienica
– w ciekawy sposób nawiązujące do dawnych obrzędów
ludowych, takich jak: darcie pierza (zdjęcie poniżej).

Garus zwany także pituchem, kluchy barchany,
żurek zabielany, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi
ruskie, kapusta zasmażana z grzybami, tradycyjne
mielone, a także smalec szefowej, wędliny, ogórki
kiszone, podpłomyki – to rarytasy, których można było
zasmakować w niedzielę 22 listopada 2015 roku w
podczas spotkania ze wspomnieniami „Dawne Potrawy i
Obrzędy Regionalne”, zorganizowanego w kamienickiej
remizie przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich
w Kamienicy (na zdjęciu). W imprezie uczestniczyli
mieszkańcy gminy oraz wielu zaproszonych gości.
Na stołach pojawiły się też wypieki domowej
roboty: drożdżowe rogaliki, ciastka „amoniaczki”, sernik,

Dodajmy, że partnerem przedsięwzięcia było
Województwo Małopolskie, które współfinansowało
niedzielne spotkanie w Kamienicy, przekazując na ten cel
kwotę 4 000 złotych. Impreza została wsparta finansowo
również przez gołecki Urząd Gminy.

Jubileuszowa edycja Turnieju Mikołajkowego

Zwycięzcy tegorocznej edycji Turnieju – drużyna Broni Radom.

Dla 140 zawodników biorących udział w piątej już
edycji Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy
Gołcza Cup – jak co roku organizowanego w gołeckiej
hali sportowej – to był weekend pełen emocji
piłkarskich…
Podczas
oficjalnego
zakończenia
dwudniowej imprezy, tj. w niedzielę 13 grudnia 2015
roku, każdy z młodych piłkarzy otrzymał pamiątkowy
medal oraz paczkę mikołajkową. Zwycięzcom Turnieju
wręczono puchary, z kolei najlepszych zawodników
wyróżniono nagrodami indywidualnymi w postaci
sprzętu sportowego.
Za sprawą drużyny słowackiej, biorącej udział w
tegorocznej edycji imprezy, po raz pierwszy w historii
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy w Gołczy
zyskał charakter zawodów międzynarodowych. Do
zawodów przystąpiło w sumie dziesięć ekip. Rywalizacja
przebiegała w dwóch grupach – według systemu „każdy z
każdym”. W sumie rozegrano 40 spotkań.
O tym kto awansował do grupy mistrzowskiej,
zadecydowały wyniki sobotnich (12 grudnia) meczów.
Pierwszego dnia rywalizacja przebiegała więc zarówno w
grupie A, w której znalazły się zespoły: Cracovia, Juventa
Starachowice, Sandecja Nowy Sącz, DAP Dębica oraz
Unia Racibórz, jak i w grupie B, do której los przydzielił
AP Gołczę wraz z drużynami: Szczakowianka Jaworzno,
Krakus Kraków, Broń Radom oraz FK Plavnica
(Słowacja).

Szczakowiankę Jaworzno 3:0. Jeszcze lepsze nastoje
zapanowały w drużynie gospodarzy, gdy Akademicy
wygrali z Plavnicą 5:1. Potem przyszły jednak dwie
porażki, w takim samym rozmiarze (3:5) - najpierw w
konfrontacji z Krakusem, a następnie z zespołem Broń
Radom (odpowiednio drugą i pierwszą drużyną Turnieju).
Zaważyły one na tym, że zawodnikom AP Gołcza zabrakło
jednego punktu, aby awansować do „czołowej grupy”.
Dwudniowe zmagania trampkarzy zakończyły się
ostatecznie zwycięstwem zeszłorocznego tryumfatora tej
imprezy - drużyny Broni Radom. Drugie miejsce zajęli
zawodnicy Krakusa Kraków. Na najniższym stopniu
podium stanęli piłkarze Sandecji Nowy Sącz. Akademicy
wygrywając niedzielne rozgrywki w grupie, w której
rywalizowano o kolejność miejsc w drugiej części tabeli,
ostatecznie zajęli szóstą lokatę.
Zwycięzcy Turnieju odebrali okazałe puchary z
rąk Wójta Lesława Blachy, Przewodniczącego Rady
Gminy Stanisława Makoli oraz Wiceprezesa Podokręgu
Krakowskiego Kazimierza Śliwińskiego. Na szyjach
zawodników zawisły pamiątkowe medale, wręczane
przez Prezes AP Gołcza Krystynę Marczewską. Przyznano
też nagrody indywidualne. W „drużynie marzeń Turnieju”
znaleźli się: Mateusz Palik, Patryk Dela (obaj z AP
Gołcza), Marcin Jurek (Sandecja Nowy Sącz), Jakub
Nazimek (Krakus Kraków) oraz Damian Machajek (Broń
Radom). Wyróżnienie dla najsympatyczniejszego
zawodnika otrzymał najmłodszy piłkarz Turnieju – Michal
Fröhlich, zawodnik FK Plavnica.

Klasyfikacja końcowa V edycji Mikołajkowego Turnieju
Piłki Nożnej Trampkarzy: Broń Radom (I miejsce), Krakus
Kraków (II miejsce), Sandecja Nowy Sącz (III miejsce),
Cracovia (IV miejsce), Juventa Starachowice (V miejsce),
AP Gołcza (VI miejsce), Unia Racibórz (VII miejsce), DAP
Dębica (VIII miejsce), Szczakowianka Jaworzno (IX
miejsce), FK Plavnica (X miejsce).
/więcej na stronie: www.golcza.pl/

Podopieczni Marcina Dudzińskiego rozpoczęli
zawody znakomicie. W pierwszym spotkaniu pokonali
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