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Ruszyły remonty dróg gminnych 
Nadejście wiosny umożliwiło rozpoczęcie remontu gołeckich 

dróg gminnych. Gdzie przewidziano takie prace? Dotychczas zdołano 
już położyć nakładki asfaltowe o długości łącznej blisko pół kilometra 
(na drogach: Mostek – Trzebienice, „Szreniawa Gajówka”) oraz załatać 
ubytki w nawierzchni, które pojawiły się po okresie zimowym. 
Przystąpiono też do remontu i odbudowy czterech dróg gminnych, 
zniszczonych w wyniku zeszłorocznych ulew, jakie przeszły nad Ziemią 
Gołecką. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 1 200 000 złotych. 

Odbudowa drogi K140113 w miejscowości Cieplice (odcinek 
1040 metrów) oraz remonty dróg: „Rzeżuśnia Kamieniec” (o długości 
1520 metrów), K140117 „Gołcza - Rzeżuśnia” (odcinek 1490 metrów) 
oraz K140136 „Szreniawa Kopanina” (dwa fragmenty o długościach: 
180 metrów oraz 300 metrów) – to zadania, jakie obecnie ma do 
wykonania wrocławska firma budowlana, która w dniu 31 marca 2015 
roku podpisała umowę z Wójtem Lesławem Blachą, dotyczącą 
gruntownej naprawy wspomnianych odcinków dróg gminnych, 
zniszczonych podczas ulewnych deszczy w zeszłym roku. Ich łączna 
długość to ponad 4,5 km. Drogi zostaną odbudowane w ciągu kilku 
najbliższych miesięcy - do końca lipca 2015 roku. 

Jak wyliczono, łączny koszt inwestycji wyniesie 1 202 311,93 
złotych brutto. Dzięki staraniom lokalnych władz samorządowych, 
zadanie to zostanie dofinansowane z rządowego programu usuwania 
klęsk żywiołowych – promesa opiewa na kwotę 800 000 złotych.     (ik)   

 



 

Nasz głos ma znaczenie…– 
wybory prezydenckie 2015 

Do dnia wyborów prezydenckich, wyznaczonych 
na niedzielę 10 maja 2015 roku, pozostało już niewiele 
czasu. Kandydaci na urząd prezydencki - w ramach 
kampanii wyborczej -  przybywają z wizytą do kolejnych 
miejscowości, by w ten sposób zachęcać mieszkańców 
danej wspólnoty do udziału w wyborach. Gdzie pojawiają 
się? Można mieć odczucie, że kandydującym zależy na 
tym, aby pokazać wyborcom które miejsca na mapie 
Polski zostały przez nich zauważone, a przez to i 
docenione. Na obecną chwilę jedynym z kandydatów na 
Prezydenta RP (w tegorocznych wyborach), który gościł 
już na Ziemi Gołeckiej, był Andrzej Duda. 

 

Czy mylą się ci, którzy mówią, że udział w 
wyborach to nie tylko obowiązek obywatelski, ale przede 
wszystkim nasze prawo, nasz przywilej? Jako obywatele 
Rzeczypospolitej Polskiej posiadamy prawo do udziału w 
rządzeniu, dzięki któremu mamy realny wpływ na 
kreowanie otaczającej nas rzeczywistości, utrwalanie 
istniejącego porządku społecznego bądź też jego zmianę. 

Dobrym przykładem tego są zwłaszcza wybory. Warto 
zatem już dziś tak zaplanować sobie niedzielę 10 maja 
2015 roku, aby owego dnia odwiedzić lokal wyborczy i 
oddać swój głos na wybraną przez nas osobę, 
kandydującą na Prezydenta RP. 

Co warto wiedzieć, zanim pójdziemy zagłosować? 
Zapewne to, że lokale wyborcze będą otwarte od godziny 
7.00 do 21.00. Koniecznie powinniśmy zabrać ze sobą 
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, 
potwierdzający naszą tożsamość. Na karcie do 
głosowania należy postawić tylko jeden znak „X” – w 
kratce obok nazwiska wybranego kandydata.  

Gdzie w dniu 10 maja można będzie zagłosować? 
W celu przeprowadzenia tegorocznych wyborów 
prezydenckich na terenie Gminy Gołcza powołano 
siedem obwodowych komisji wyborczych z siedzibami w: 
Urzędzie Gminy Gołcza, Szkole Podstawowej w 
Szreniawie, remizie OSP w Chobędzy, budynku po byłej 
Szkole Podstawowej w Mostku, budynku po byłej Szkole 
Podstawowej w Ulinie Wielkiej, Szkole Podstawowej w 
Wysocicach oraz remizie OSP w Czaplach Wielkich.                                               

 

 

Nowy blask budynku dawnego 
Ośrodka Zdrowia w Gołczy 

Dobiegła końca przebudowa dachu na budynku 
komunalnym w Gołczy – tuż przy Urzędzie Gminy – w 
którym niegdyś mieścił się Ośrodek Zdrowia. Niebawem 
podobne prace ruszą na budynku dawnej Szkoły 
Podstawowej w Ulinie Wielkiej. 

Budowa konstrukcji więźby dachowej wraz z 
łaceniem połaci dachowej (ponad 320 m²), wymiana 
pokrycia dachowego z blachy trapezowej, a do tego cały 
szereg robót towarzyszących (rozbiórka, obróbki 
blacharskie, orynnowanie, przemurowanie kominów, czy 
instalacja odgromowa) – tak w skrócie wyglądał zakres 
prac budowlanych, które od lutego do kwietnia 2015 
roku prowadzono na budynku dawnego Ośrodka Zdrowia 
w Gołczy. Sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiły, że 
inwestycja została zakończona przed czasem wskazanym 
w umowie z jej wykonawcą (30 kwietnia 2015 roku). 

Wartość przeprowadzonych robót oszacowano 
na kwotę 91 978,00 złotych brutto. Zadanie w całości 
zostało sfinansowane z budżetu Gminy Gołcza.  

Podobnie będzie w przypadku budynku byłej 
Szkoły Podstawowej w Ulinie Wielkiej, który jeszcze w 
tym roku doczeka się zmiany pokrycia dachowego. Koszt 
tego zadania, finansowanego z pieniędzy budżetu naszej 
gminy, wyniesie około 60 tysięcy złotych.                     (ik)  

 



 

 

Gołczanie czytają dzieciom – 
nie tylko w Dniu Książki 

W jakże wielkim błędzie ten, kto sądzi, że 
czytanie książek jest nudnym zajęciem, nie mającym 
większego wpływu na rozwój intelektualny człowieka – 
zwłaszcza tego młodego. Wspominamy o tym nie przez 
przypadek. Jak co roku, w dniu 23 kwietnia na całym 

świecie obchodzono Dzień Książki, ustanowiony przez 
UNESCO. Co o książkach sądzą dzieci z Gminy Gołcza? Czy 
lubią, gdy czytają im dorośli? Jak często my sami sięgamy 
po tę formę rozrywki? 

Badania pokazują, że nic nie jest w stanie 
wpływać bardziej korzystnie na rozwój wyobraźni dziecka 
- przy tym wzbogacać jego zasób słownictwa - jak właśnie 
czytanie książek. Dlatego też w czwartek 23 kwietnia 
2015 roku, kiedy to obchodzony był Światowy Dzień 
Książki, BiOAK zorganizował akcję „Gołczanie czytają 
dzieciom”, będącą jedną z atrakcji XIV. edycji 
Małopolskich Dni "Książki i Róży". W ramach niej troje 
przedstawicieli naszej społeczności lokalnej, 
zaproszonych na spotkanie z najmłodszymi 
wychowankami Szkoły Podstawowej w Gołczy, czytało 
przedszkolakom ich ulubione wiersze. 

Trzeba podkreślić, że oferta Biblioteki i Ośrodka 
Animacji Kultury Gminy Gołcza, przygotowana z myślą o 
XIV. Małopolskich Dniach "Książki i Róży" skierowana 
była również do osób pełnoletnich. Ilu z nas pojawiło się 
na kiermaszu książek? Kogo zaciekawiła „Randka w 
ciemno z książką”?                                                                (ik)

 

     

 

Ach ci dorośli!... Protesty 
maluchów w Dniu Ziemi 

Nie zawsze tylko dorośli mają coś do 
powiedzenia – zwłaszcza, gdy chodzi o problem 
dotyczący czystości Ziemi, wszak skutki zaśmiecania i 
zanieczyszczania środowiska naturalnego najdłużej 
przyjdzie odczuwać najmłodszemu pokoleniu. Oczywiście 
brak postawy proekologicznej w konsekwencji rzutuje na 
kondycję zdrowotną całego społeczeństwa. 

Czy powinniśmy się czuć zawstydzeni? Najmłodsi 
nawołują dorosłych do większej dbałości o czystość 
naszej planety… Czynią to od lat, zarówno podczas 
jesiennej akcji „Sprzątanie Świata”, jak i w Dniu Ziemi, 
obchodzonym 22 kwietnia. W tym roku – właśnie w Dniu 
Ziemi – akcja, w której uczestniczyły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Gołczy, przybrała postać happeningu. 
Maluchy przemaszerowały pod Urząd Gminy w Gołczy, 
gdzie przez kilka minut pikietowały z transparentami w 
ręku, by w ten sposób uświadomić mieszkańcom naszej 
gminy jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne.  

 

Dzień Ziemi często mylony jest z jesienną akcją 
„Sprzątanie Świata”, tymczasem są to dwa różne 
wydarzenia. Oba mają jednak wspólny cel: promowanie 
postaw ekologicznych w społeczeństwie. Największym 
paradoksem jest to, że środowisko zaśmiecają dorośli, a 
podczas tego typu akcji sprzątają po nich dzieci. Choćby z 
tego już powodu apel dzieci nie powinien dziwić nikogo. 
Jak na protest zareagują dorośli…?                    (ik)

 



 

Są podstawy, by czuć się bezpiecznie na terenie naszej gminy 

 

Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na 
terenie Gminy Gołcza w roku 2014 była jednym z 
punktów obrad ostatniej, VII już sesji Rady Gminy Gołcza. 
Trudno orzec, czy najważniejszym, bowiem tego dnia (29 
kwietnia 2015 roku) radni podjęli pięć uchwał, przyjęli 
sprawozdanie finansowe Biblioteki i Ośrodka Animacji 
Kultury za rok poprzedni oraz wysłuchali informacji 
dotyczących: realizacji akcji zimowego utrzymania dróg, 
prowadzonej przez gminę, oraz działalności Ochotniczych 
Straży Pożarnych w 2014 roku. 

„Współpraca z Policją układa się dobrze i z 
niczym nie mamy problemów (…) Ogólnie czujemy się 
bezpiecznie” – mówił Wójt Lesław Blacha do osób 
uczestniczących w środę 29 kwietnia 2015 roku w 
obradach VII sesji  Rady Gminy Gołcza. W podobnym 
tonie wypowiadali się przedstawiciele Policji, którzy 
dokonali oceny stanu bezpieczeństwa w gminie Gołcza:  
Komendant Powiatowy Policji - mł. insp. Bogusław 

Słupczyński oraz Kierownik Posterunku Policji w 
Charsznicy – st. asp. Marcin Chaba. Podkreślano, że na 
pięć wypadków śmiertelnych, do których doszło na 
terenie powiatu w ubiegłym roku, aż cztery z nich były z 
udziałem pieszych. Żadna z ofiar tych tragicznych zdarzeń 
nie pochodziła z naszej gminy. Policjanci zwrócili 
jednocześnie uwagę na konieczność stosowania przez 
pieszych odblasków – obecnie kary za to wykroczenie 
będą surowsze (mandat w wysokości nawet 400 złotych). 

Warto również wspomnieć, że do końca 
października bieżącego roku ma zostać ukończona 
budowa nowej siedziby miechowskiej Policji. Dla 
mieszkańców naszej wspólnoty lokalnej jest to 
wiadomość o tyle ważna, iż z chwilą zakończenia 
inwestycji teren Gminy Gołcza będzie obsługiwany przez 
Komendę Powiatową Policji w Miechowie. 

Jak już wspomniano, radni podjęli tego dnia 
również szereg uchwał. Uczynili to jednogłośnie. 
Najpierw przyjęli sprawozdanie finansowe Biblioteki i 
Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza za rok 2014. 
Następnie przegłosowali projekty uchwał dotyczące: 
zmiany uchwały Nr V/22/07 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 
lutego 2007 roku w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i 
Wysocice, oddania w dzierżawę nieruchomości 
gruntowych w obrębie Gołczy i sołectwa Krępa oraz 
nabycia dwóch niewielkich nieruchomości gruntowych 
położonych w miejscowości Czaple Wielkie. Ostatnia z 
uchwał podjętych przez Radę dotyczyła ustalenia 
wysokości diet dla sołtysów wsi z terenu naszej gminy. 

 

Zabierz rodzinę na niezwykłą 
majówkę do Czapel Małych 

 

Otwarcie plenerowej wystawy: „Ogarnięci 
przemianami – złoty okres w Gminie Gołcza”, 
odznaczenie medalami osób związanych z gołeckim 
samorządem lokalnym, „Bieg Wolności” z udziałem 
uczniów naszych szkół gminnych, otwarcie i poświęcenie 
boiska sportowego w Czaplach Małych a także: „rodzinne 

grillowanie”, występy artystyczne, plac zabaw dla dzieci - 
to główne atrakcje imprezy pt.: "Suwerenni, niezależni, 
samorządni", organizowanej w niedzielę 17 maja 2015 
roku w Czaplach Małych z okazji 25.- lecia samorządu 
terytorialnego Gminy Gołcza, na którą wszystkich 
mieszkańców naszej wspólnoty lokalnej serdecznie 
zapraszają: Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola oraz 
sołectwo Czaple Małe. Majówce tej nadano klimat 
rodzinnego pikniku, dlatego nie zabraknie licznych 
akcentów muzycznych, sportowych jak i kulinarnych – 
każdy z jej uczestników otrzyma grillowaną kiełbaskę.  

Impreza, której miejscem będzie plac przed 
boiskiem sportowym w Czaplach Małych, rozpocznie się 
o godzinie 15.00. Na najmłodszych uczestników 
majowego pikniku oczekiwać będzie wiele atrakcji. 
Jakie...? Warto przekonać się o tym osobiście!                (ik) 

 

 


