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Koniec z nieprzyjemnym zapachem…fakt, czy tylko obietnica?
Na tę wiadomość mieszkańcy naszej gminy czekali od lat. Rzecz jednak
nie w tym, aby obietnica złożona w czwartek 26 marca 2015 roku
przez Dyrektora SARII Polska Oddział SECANIM w Wielkanocy
podczas VI sesji Rady Gminy Gołcza tylko wybrzmiała, lecz by w ślad za
słowami przedstawiciela SARII poszły konkretne działania. Nietrudno
domyślić się, że chodzi o wyeliminowanie przykrego zapachu. Czy
problem ten faktycznie zostanie rozwiązany jeszcze w bieżącym roku?
Z informacji przekazanej przez Dyrektora SECANIM w Wielkanocy
wynika, że Zarząd Spółki przyjął już harmonogram modernizacji
instalacji antyodorowej oraz instalacji odpylania kotłów, planując
wydać na ten cel kwotę 4,5 miliona złotych. Montaż niezbędnych
urządzeń miałby zostać wykonany za kilka miesięcy - we wrześniu.
Rozruch nowoczesnej instalacji, której skuteczność sprawdzono już we
Francji, zaplanowano na połowę listopada 2015 roku.
- „Wytrzymaliśmy tyle czasu, to wytrzymamy do listopada, tylko jaki
to da rezultat? (…) Nas najbardziej interesuje, żeby przestało tak
„pachnieć”…” – podkreślał podczas sesji Wójt Gminy Gołcza Lesław
Blacha, dodając po chwili – „Będziemy tego bardzo pilnować”.
Jedno jest pewne – mieszkańcy Ziemi Gołeckiej oczekują wyłącznie
konkretnych działań. Już nie zadowalają ich tylko obietnice.
Nieprzypadkowo akurat ten punkt obrad sesji wzbudził największe
zainteresowanie wśród wszystkich zgromadzonych osób, a dodajmy,
że radni uchwalili w czwartek 26 marca trzy uchwały. Przyjęli: nowy
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, roczne sprawozdanie z
realizacji programu współpracy Gminy Gołcza z organizacjami
pozarządowymi oraz zadecydowali o wyodrębnieniu w budżecie
gminy na rok 2016 środków stanowiących Fundusz Sołecki.
(ik)

aktywność społeczną oraz za ich obecność tego dnia na
niedzielnej uroczystości. Jednocześnie pogratulował im
dotychczasowych sukcesów – nie zapominając o
ostatnim sukcesie KGW z Wysocic. Nie mogło oczywiście
zabraknąć życzeń, do których dołączył się również drugi z
organizatorów imprezy – Przewodniczący Rady Gminy
Gołcza. Oprócz życzeń Panie otrzymały także kwiaty.

Świętowano „na wesoło” –
Dzień Kobiet w Gminie Gołcza
Czy można przecenić znaczenie kobiety w życiu
społecznym i rodzinnym? O wiele prościej nie docenić jej
roli, trudu oraz poświęcenia. Okazją do zaakcentowania
tej prawdy jest obchodzony corocznie Światowy Dzień
Kobiet. Z tej okazji Wójt Gminy – Lesław Blacha, wspólnie
z Przewodniczącym Rady Gminy – Stanisławem Makolą,
zaprosił w niedzielę 8 marca 2015 roku do remizy OSP w
Gołczy przedstawicielki płci pięknej, reprezentujące na
co dzień środowiska najbardziej aktywne społecznie.

Największą atrakcją uroczystości był jednak nie żółty
tulipan, czy słodki poczęstunek, lecz występ kabaretowy
znakomitego artysty estradowego – Pawła Dłużewskiego.
Zanim satyryk ostatecznie opuścił scenę, dwukrotnie
bisował. Po zakończeniu swojego występu w Gołczy
zebrał gromkie brawa.
/więcej na www.golcza.pl/ (ik)

Podczas spotkania z „kwiatem kwiatu Ziemi Gołeckiej”
Wójt Lesław Blacha dziękował wszystkim kobietom za ich

KGW z Wysocic najlepsze w
powiecie miechowskim!

Dzięki głosom oddanym przez osoby biorące udział w
plebiscycie na „Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich
2015”, zorganizowanym przez „Dziennik Polski”, KGW z
Wysocic zajęło pierwsze miejsce w powiatowym etapie
tej zabawy. Losy awansu do finałowego etapu
rozstrzygnęły się w dniu 5 marca 2015 roku. Wówczas to
poznaliśmy 15 Kół Gospodyń Wiejskich z pięciu
powiatów: miechowskiego, krakowskiego, myślenickiego,
proszowickiego oraz wielickiego, pretendujących do tego
tytułu. W finale plebiscytu nasze reprezentantki zajęły
piątą lokatę – to także powód do radości i dumy.

Niezawodni w gminnym etapie Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Wysocic wykazali się największą wiedzą w gminnym etapie tegorocznej edycji Turnieju
Wiedzy Pożarniczej, który przeprowadzono w dniu 11 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Gołczy. Tylko najlepsi z nich – zdobywcy pierwszych miejsc – awansowali do etapu powiatowego.
Do rywalizacji w pierwszym etapie Turnieju przystąpiło w sumie 25. uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu
Gminy Gołcza. Wzorem poprzednich lat przebiegała ona w dwóch odsłonach: pisemnej (test wiedzy) oraz ustnej. Kto
wykazał się największą wiedzą? W gronie uczniów szkół podstawowych najwyższe lokaty zajęli odpowiednio: Adam
Jędrzejczyk, Piotr Schabikowski (obaj ze szkoły w Wysocicach) oraz Konrad Zioło (SP Szreniawa). Z kolei w czołowej trójce
gimnazjalistów znaleźli się uczniowie: Grzegorz Wójcik (I. miejsce), Jakub Jagiełło (II. miejsce) oraz Piotr Farcik.
(ik)

sobą również listy gratulacyjne od:
Premier RP Ewy Kopacz, Wojewody
Małopolskiego Jerzego Millera oraz
Wójta Gminy Gołcza Lesława Blachy.

Sto lat Jubilatki z
Trzebienic
Pięknego jubileuszu doczekała się
pani Maria Lechowska – mieszkanka
Trzebienic, gdzie wciąż pozostaje
zameldowana na stałe, od pewnego
czasu mieszkająca u córki w
Wolbromiu. W poniedziałek 23
marca 2015 roku świętowała swoje
setne urodziny.
Z tej okazji Jubilatkę odwiedziła
Sekretarz Gminy Gołcza Maryla
Stasiek – Mentel oraz Kierownik USC
w Gołczy Joanna Marczewska –
Molenda. Przedstawicielki gminy
Gołcza oprócz złożenia życzeń
podarowały Solenizantce kwiaty oraz
niewielki upominek. Przywiozły ze

Pani Maria urodziła się 25 marca
1915 roku w Żupaniu, w rejonie
skolskim obwodu lwowskiego, który
za czasów II RP mieścił się w
granicach naszego kraju. Pochodzi z
wielodzietnej rodziny – miała trzech
braci i cztery siostry. To sprawiło, że
już w wieku 9 lat przyszło jej opuścić
rodzinne strony i wyjechać za pracą
do Warszawy. Zatrudnienie znalazła
w charakterze opiekunki do dzieci.
Gdy wybuchła II Wojna Światowa nie
opuściła stolicy naszego kraju –
została sanitariuszką. W takich też
okolicznościach poznała przyszłego
męża – Prokopa Lechowskiego, który
został ranny w czasie bitwy nad
Bzurą. Również mąż Dostojnej
Jubilatki pochodził spod Lwowa.
Małżonkowie przebywali wspólnie w
stolicy Polski aż do momentu upadku
Powstania Warszawskiego. Po jego
zakończeniu zostali wywiezieni na
południe Polski. Trafili do Wolbromia,
gdzie przez pewien czas mieszkali u
rodziny
Gajosów,
po
czym
wysiedlono ich do Mostku. Mąż pani
Marii znalazł pracę w Trzebienicach,

Która palma
najstrojniejsza?
Rozstrzygnęły się losy XI. już edycji
konkursu na „Najstrojniejszą Palmę
Wielkanocną”, który zorganizowała
Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury
Gminy Gołcza. Jury dokonało oceny
14. palm, jakie w tym roku zgłoszono
do konkursu. Wręczenie nagród
laureatom odbyło się w Niedzielę
Palmową, tj. 29 marca 2015 roku.
Osoby zainteresowane obejrzeniem
palm informujemy, że będą one
wystawione w BiOAK do czasu Świąt
Wielkanocnych.

dlatego właśnie to miejsce stało się
dla małżonków ostateczną przystanią
na pozostałe lata wspólnego życia.
W rodzinie Państwa Lechowskich
przyszły na świat dwie córki oraz
jeden syn. Ich życie nie było jednak
łatwe, bowiem praca pana Prokopa
w PGR nie była popłatna – nierzadko
jedyną zapłatą za nią były
podstawowe produkty żywnościowe i
to jeszcze otrzymywane za dopłatą.
Sytuacja zmuszała panią Marię do
tego, aby oprócz opiekowania się
domem i dziećmi podejmować też
zatrudnienie w gospodarstwach u
osób bardziej zamożnych.
Po śmierci męża Pani Maria
powróciła do Wolbromia, gdzie
obecnie mieszka wspólnie z córką
Zofią.
Dostojna Jubilatka doczekała się już
6. wnucząt, 11. prawnucząt oraz 2.
praprawnucząt. Zapewne, gdyby nie
wylew, który przeszła kilka lat temu,
pani Maria byłaby dziś w znacznie
lepszej kondycji zdrowotnej. Mimo
tego Solenizantka jest w miarę
sprawna fizycznie, choć obecnie
niewiele mówi.
(ik)

Z prac klasowych i rodzinnych
najwyżej oceniono palmę autorstwa
Oliwii, Henryka oraz Stanisławy
Staropilni z Wysocic. Drugie miejsce
zajęła Kaja i Iga Dybich wraz z rodziną
(także z Wysocic). Kolejna z nagród
trafiła do dzieci z klasy „O” i Oddziału
Przedszkolnego w Wysocicach, którzy
zdobyli trzecie miejsce.

W kategorii „KGW” przyznano ex
aequo dwa pierwsze miejsca.
Otrzymały je koła z: Wysocic oraz
Kamienicy.

Oprócz głównych nagród jury
przyznało jeszcze wyróżnienia. W ten
sposób doceniono prace: Marleny,
Jakuba i Mateusza Pawlik oraz Pawła,
Iwony i Wojciecha Kupczyk (wszyscy z
Wysocic). Wyróżnienie przyznano też
klasie drugiej SP w Wysocicach.

przy dźwiękach orkiestry „Czapelanka” oraz chórów:
„Koral” i „Jutrzenka” – do kościoła, gdzie odprawiono
Mszę Świętą i poświęcono przyniesione gałązki.
Zanim wyruszył pochód, Dyrektor BiOAK Bożena Hess
oficjalnie ogłosiła wyniki jedenastej edycji konkursu na
„Najstrojniejszą Palmę Wielkanocną”. Laureaci odebrali
nagrody i dyplomy z rąk Wójta Lesława Blachy oraz
Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Makoli.

Pochód z palmami i osiołkiem
przyciąga jak magnez
Setki osób uczestniczyły w uroczystych obchodach
Niedzieli Palmowej, zorganizowanych w dniu 29 marca
2015 roku przez Proboszcza Parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Gołczy, Wójta Gminy Gołcza
oraz dyrekcję gołeckiej szkoły podstawowej i gimnazjum.
Podobnie jak przed rokiem, zgromadzeni na placu przed
tutejszym Urzędem Gminy przemaszerowali w barwnym
korowodzie z palmami wielkanocnymi oraz osiołkiem –

W tym roku przyjechali do
Gminy Gołcza – „Niedziela
Palmowa w Jurze”

Osobny konkurs palm wielkanocnych ogłosiła SP im. Jana
Pawła II w Gołczy wraz z miejscową parafią. W sumie
powstało 40 prac, z których najlepsze zostały nagrodzone
po zakończeniu Eucharystii. W kategorii „palma
rodzinna” wygrała Martyna Mirowska z rodziną. Drugie
miejsce przyznano Natalii Kiszce, a trzecia nagroda
powędrowała do Filipa i Amelii Żabickich z rodziną. W
pozostałych dwóch kategoriach: „klasy 0-III” oraz „klasy
IV-VI i gimnazjum” rywalizowały reprezentacje tych klas.
Warto podkreślić, że w tegorocznym przemarszu z
palmami nie zabrakło turystów – m.in. uczestników zlotu
„Niedziela Palmowa w Jurze”, zorganizowanego przez
PTTK z Dąbrowy Górniczej.
(ik)

naszą gminę odwiedziło ponad dwudziestu turystów z
różnych stron Śląska – od Dąbrowy Górniczej aż po
Żywiec. Goście najpierw wzięli udział w uroczystych
obchodach Niedzieli Palmowej, po czym udali się na plac
przy SP im. Jana Pawła II w Gołczy, gdzie rywalizowali o
nagrody i trofea – Puchar Wójta Gminy Gołcza.
Do kogo powędrowały wspomniane puchary? Zawody
wygrał pan Zbigniew Rylski wraz z załogą. Na drugim
stopniu podium stanął pan Jerzy Drozd i jego ekipa. Z
zajęcia trzeciego miejsca cieszył się pan Dariusz Latos i
jego załoga. Pamiątkowe trofea osobiście wręczył
laureatom Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha.

Czy Gmina Gołcza przyciąga turystów? Jak najbardziej!
Świadczy o tym choćby fakt, że Dąbrowski KTM Oddział
Miejski PTTK Dąbrowa Górnicza, będąc pod wrażeniem
uroków Ziemi Gołeckiej, właśnie u nas zorganizował XVI.
zlot otwierający sezon motorowy „Niedziela Palmowa w
Jurze”. Z jakim efektem? W dniu 29 marca 2015 roku

Turyści wdzięczni za otrzymane nagrody jak i za ciepłe
przyjęcie odwdzięczyli się przekazaniem na ręce
włodarza gminy pamiątkowych publikacji, ukazujących
uroki Dąbrowy Górniczej.
(ik)

