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Spotkanie delegacji z Gminy Gołcza z Jerzym Buzkiem podczas gali podsumowującej ranking.

Kolejny raz doceniono Gminę Gołcza!
Starania o zrównoważony rozwój naszej gminy są na tyle
widoczne, że przynoszą Gołczy kolejne sukcesy, odnoszone w skali
całego kraju. W najnowszym ogólnopolskim „Rankingu samorządów”,
sporządzonym przez gazetę „Rzeczpospolita”, Gołcza uplasowała się
na 26. miejscu wśród gmin wiejskich, notując awans o cztery pozycje
w porównaniu z rokiem ubiegłym. W uroczystej gali, będącej
podsumowaniem XI już edycji rankingu, która odbyła się w
poniedziałek 13 lipca 2015 roku, uczestniczyła m.in. reprezentacja z
Gołczy – na czele z Wójtem Lesławem Blachą.
To nie przypadek, że „Ranking samorządów” przygotowywany
co roku przez gazetę „Rzeczpospolita”, cieszy się tak dużym
zainteresowaniem i uznaniem. Jest on sporządzany w dwóch etapach.
W pierwszym z nich samorządy (podzielone na trzy kategorie: miasta
na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko – wiejskie
oraz gminy wiejskie) zostały poddane ocenie pod względem
finansowym. Oceniano m.in.: dynamikę wzrostu wydatków
majątkowych, wartość środków unijnych, jakie w latach 2012 – 2014
wpłynęły na rachunek budżetu danej gminy, indywidualny wskaźnik
zadłużenia, dynamikę wzrostu dochodów własnych. Do drugiego
etapu zakwalifikowano w sumie 565 samorządów – wśród nich 250
gmin wiejskich. Tu oceniano informacje podane przez samorządy w
formie odpowiedzi na pytania ankiety.
Z uwagi na prestiż wspomnianego rankingu cieszy zarazem
wysokie miejsce zajmowane w nim przez gminę Gołcza, jak i awans o
cztery lokaty w porównaniu z zestawieniem z przed roku.
(ik)

Znów dotknięci przez żywioł…

Podczas nawałnicy drzewo poważnie uszkodziło jeden z domów w Makowie.

Dwa dachy całkowicie zerwane z budynków
gospodarczych (w Mostku i Kamienicy), uszkodzonych
ponad dwadzieścia pokryć dachowych - z czego połowa
na domach (w tym kilka dość poważnie) - co najmniej
dziesiątki powalonych drzew, połamane słupy, a do tego
brak prądu i łączności telefonicznej – to obraz zniszczeń,

jakie przyniosła nawałnica, która przetoczyła się nad
naszą gminą w niedzielę 19 lipca 2015 roku około
godziny 21.00. Żywioł największe straty wyrządził
głównie na północy gminy – zwłaszcza w sołectwach:
Kamienica, Maków, Chobędza oraz Mostek, gdzie
najpoważniej zostały uszkodzone budynki mieszkalne.
Szalał również w Buku, Gołczy, Wielkanocy oraz Laskach
Dworskich. W Trzebienicach dwa grube drzewa runęły
wprost na przystanek PKS. Na całe szczęście w feralnym
momencie nikogo w tym miejscu nie było.
Niestety, zaledwie tydzień później (w sobotę 25
lipca) żywioł znów zebrał swoje żniwo… Wówczas
porywisty wiatr, towarzyszący opadom deszczu i
potężnej burzy, poczynił szkody mieszkańcom Szreniawy,
Przybysławic oraz Chobędzy.
Rodziny z sześciu domów uszkodzonych przez
nawałnice otrzymały jednorazową pomoc finansową ze
środków własnych gminy na zakup najbardziej
niezbędnych materiałów, służących do likwidacji szkody.

Rywalizowali w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych

Na najwyższym stopniu podium stanęli druhowie z OSP w Ulinie Wielkiej.

Czternaście jednostek OSP z terenu naszej gminy
wzięło udział w tegorocznej edycji zawodów sportowo –
pożarniczych, zorganizowanych w niedzielę 5 lipca 2015
roku na stadionie piłkarskim w Wielkanocy przez Zarząd
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Gołczy oraz OSP w Krępie. W gronie
uczestników konkursu zabrakło tylko druhów z jednostek
OSP w: Mostku, Cieplicach, Szreniawie oraz Żarnowicy. Z
kolei do rywalizacji w grupie MDP przystąpiły dwie
reprezentacje z Gołczy oraz trzy z Czapel Wielkich (w tym
jedna dziewczęca – jedyna w zawodach).
W rozegraniu turnieju nie przeszkodził nawet żar
lejący się z nieba. Wzorem poprzednich lat, druhowie
startowali w dwóch konkurencjach: sztafeta oraz

bojówka. W obu za cel stawiali sobie uzyskanie jak
najlepszego czasu – bez punktów karnych.
Najbardziej pasjonująca była rywalizacja w grupie
OSP. Po pierwszej części (sztafecie) stawce przewodzili
druhowie z Przybysławic. Jak się okazało, wyniki
uzyskane przez strażaków w bojówce spowodowały
przetasowania w ostatecznym układzie miejsc w tabeli. Z
potknięcia lidera tych zawodów najbardziej skorzystała
reprezentacja OSP w Ulinie Wielkiej (druga po pierwszej
odsłonie). Osiągając najlepszy wynik w bojówce sięgnęła
po upragnione zwycięstwo i główne trofeum imprezy. Na
podium zawodów stanęli również druhowie z Gołczy
(poniżej na zdjęciu) oraz Czapel Wielkich. Radość
ostatnich była tym większa, że to ich młodzicy
(dziewczęta jak i chłopcy) tryumfowali w grupie MDP.
/więcej na stronie www.golcza.pl/
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Mieszkaniec Gołczy radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego

Nowy radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż.

Dyrektor Szpitala Świętej Anny w Miechowie oraz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gołczy - Mirosław Dróżdż – dołączył do grona radnych

Sejmiku Województwa Małopolskiego obecnej kadencji.
Okazją do złożenia uroczystego ślubowania przez
nowego radnego były obrady XI sesji Sejmiku, którą
zwołano na dzień 1 lipca 2015 roku.
Dołączenie Mirosława Dróżdża do grona radnych
województwa stało się możliwe z chwilą wyboru
eurodeputowanego Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta
RP. Zwolnione przez prezydenta elekta miejsce w
Parlamencie Europejskim zajął poseł Edward Czesak. W
ten sposób radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Rusecka - mogła objąć mandat poselski w Sejmie.
W pierwszej kolejności do zajęcia po niej miejsca w
Sejmiku był właśnie Mirosław Dróżdż. W takich
okolicznościach doczekaliśmy się swojego reprezentanta
w strukturach samorządowych władz województwa.

Zwycięstwo „Strażaka” w Gminnym Turnieju Piłkarskim

Gminny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Gołcza zorganizowano na boisku sportowym w Czaplach Wielkich w dniu 12 lipca 2015 roku.

Drużyna "Strażak" Przybysławice wygrała
tegoroczną edycję Gminnego Turnieju Piłkarskiego o
Puchar Wójta Gminy Gołcza. W zawodach, które
rozegrano w niedzielę 12 lipca 2015 roku na stadionie
sportowym w Czaplach Wielkich, wysoką formę
zaprezentowali również gospodarze – „Olimpia” nie
przegrała żadnego ze spotkań. Na najniższym stopniu
podium stanęli piłkarze „Spartaka”.
Do rywalizacji o zaszczytne trofeum przystąpiły
cztery drużyny piłkarskie z naszej gminy: "Strażak"
Przybysławice, "Czapla" Czaple Małe (A-klasowe) oraz
"Olimpia" Czaple Wielkie i "Spartak" Wielkanoc - Gołcza
(B-klasowe). Organizatorem zawodów był Wójt Gminy
Gołcza, „Olimpia” Czaple Wielkie oraz przyjaciele tego
klubu sportowego.
W sumie rozegrano sześć spotkań – według
systemu „każdy z każdym”. Spotkania trwały 50 minut i
miały dwie odsłony (2 x 25 minut). Już pierwsze wyniki
meczów wskazywały na dość wyrównaną rywalizację.
Nieoczekiwanie „Czapla” przegrała ze „Spartakiem” 1:2, a
drużyna gospodarzy Turnieju urwała punkt w rywalizacji

ze „Strażakiem” (2:2). O końcowym układzie miejsc w
tabeli zadecydował dopiero wynik ostatniej konfrontacji,
w której to „Olimpia” mierząca się z „Czaplą” odniosła
zwycięstwo 4:0. Tuż przed tym pojedynkiem „Strażak”
Przybysławice zapewnił sobie tryumf w zawodach
pokonując 3:0 „Spartaka” Wielkonoc – Gołcza.
Zwieńczeniem Turnieju było rozdanie nagród w
postaci piłek nożnych oraz wręczenie dyplomów i
Pucharów Wójta Gminy Gołcza, które osobiście – na ręce
kapitanów drużyn – przekazał Wójt Lesław Blacha, w
obecności Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława
Makoli. Dodajmy, że uhonorowano również „Króla
strzelców” tych zawodów. Pamiątkowa statuetka
powędrowała do Marcina Zwoźniaka ze „Strażaka”
Przybysławice, zdobywcy pięciu bramek.
Ostateczny układ miejsc w tabeli:
I. miejsce: „Strażak” Przybysławice /7 pkt/
II. miejsce: „Olimpia” Czaple Wielkie /5 pkt/
III. miejsce: „Spartak” Wielkanoc-Gołcza /4 pkt/
IV. miejsce: „Czapla” Czaple Małe /0 pkt/
/więcej na www.golcza.pl/
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Jubileusz 95-lecia OSP Wielkanoc

Dekoracja sztandaru „złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa".

Jednostka OSP Wielkanoc istnieje już od 95 lat. Z
tej okazji w niedzielę 26 lipca 2015 roku odbyły się tu
uroczystości jubileuszowe. Zgromadzeni na stadionie
„Spartaka” – wśród nich: Senator RP Bogdan Pęk, Poseł
na Sejm RP Lidia Gądek, Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego Wojciech Kozak, Radny Sejmiku

„Akademicy” Mistrzem Polski!

„Złota drużyna” AP Gołcza wygrała ogólnopolski turniej w Siedlcach.

Reprezentacja Akademii Piłkarskiej Gołcza,
tryumfując w finale turnieju "Mała Piłkarska Kadra
Czeka" rozgrywanym w Siedlcach, zdobyła tytuł Mistrza
Polski Ludowych Klubów Sportowych! Zawodnicy AP

Województwa
Małopolskiego
Mirosław
Dróżdż,
przedstawiciele Związku OSP z powiatu i województwa
oraz władz lokalnych (na czele z Wójtem Lesławem
Blachą) i powiatowych oraz wielu innych zaproszonych
gości – uczestniczyli w uroczystej mszy świętej polowej,
której przewodniczyli księża z gołeckiej parafii.
Uroczystość rozpoczęto od przemarszu gminnych
jednostek OSP, podążających ze sztandarami za Orkiestrą
Dętą „Czapelanka”, i złożenia raportu przez Komendanta
Gminnego Związku OSP RP w Gołczy Andrzeja Mitkę
Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP w Miechowie Adamowi Domagale. Następnie zgodnie z ceremoniałem - nastąpiło wciągnięcie na maszt
flagi państwowej oraz odegranie hymnu państwowego.
Punktem kulminacyjnym jubileuszu była dekoracja
sztandaru OSP Wielkanoc „złotym medalem za zasługi
dla pożarnictwa" oraz wręczenie druhom odznaczeń i
listów gratulacyjnych. /więcej na stronie: www.golcza.pl/ (ik)
Gołcza zapewnili sobie tytuł mistrzowski w piątek 24
lipca 2015 roku pokonując w finale rozgrywek drużynę
SP Gózd (lubelskie) 5:1. Z trybun dopingowali ich m. in.:
Wójt Lesław Blacha, Prezes AP Gołcza Krystyna
Marczewska, radny Rady Gminy Mirosław Wójcikowski
oraz wielu rodziców naszych młodych championów.
W Turnieju barwy AP Gołcza reprezentowali:
Mateusz Palik, Tobiasz Łuszczek, Mariusz Krzyżek, Jan
Halczuch, Jakub Lis Jakub Konstantyn, Jakub Drożdż,
Michał Łuszczek, Bartosz Paczos oraz Jakub Czaja.
„Wszystkim, którzy trzymali za nas kciuki i
wspierali nas podczas trwania mistrzostw serdecznie
dziękujemy” – mówi Marek Machnik trenujący na co
dzień „Akademików” wspólnie z Marcinem Dudzińskim.

Nie tylko o sporcie podczas XI sesji Rady Gminy Gołcza

„Złota drużyna” z AP Gołcza wyróżniona podczas sesji Rady Gminy Gołcza.

Obrady XI sesji Rady Gminy Gołcza (29 lipca 2015
roku) były dogodną okazją do spotkania lokalnych władz
samorządowych z championami z AP Gołcza. W dowód
uznania dla ich sukcesu - zdobycia tytułu Mistrza Polski
LZS - Wójt Lesław Blacha postanowił o wyróżnieniu
dyplomami i bonami upominkowymi każdego z dziesięciu
złotych medalistów oraz uhonorowaniu dwójki ich
trenerów. W porządku obrad sesji przewidziano akurat
przedstawienie informacji o działalności naszych klubów
sportowych oraz AP Gołcza w sezonie 2014/2015.

Tego dnia Rada Gminy podjęła osiem uchwał, a
dokładnie w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych
położonych w Cieplicach, zamiany gruntów położonych w
Cieplicach, przeznaczenia do sprzedaży jednej z
maleńkich działek w Wysocicach, zmiany w Budżecie
Gminy Gołcza na 2015 rok i w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Gołcza. Ponadto Rada zadecydowała o
przekazaniu 15 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji w
Miechowie (na zakup nowego radiowozu) oraz 5 000 zł
na Fundusz Państwowej Straży Pożarnej (na zakup
nowego sprzętu). Radni jednogłośnie wyrazili też zgodę
na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu
Miechowskiego nieruchomości stanowiących własność
Gminy Gołcza.
/więcej na stronie: www.golcza.pl/
(ik)

