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Starostowie dożynek przekazują bochen chleba na ręce Wójta Lesława Blachy.

Gołeckie „ŻNIWOGRANIE 2015”
Od złożenia Dziękczynienia Bogu podczas uroczystej Mszy
Świętej polowej, odprawionej przez Proboszcza Parafii w Szreniawie –
księdza Kazimierza Syrka oraz księdza wikarego Roberta Tomasika,
rozpoczęto gołeckie święto „ŻNIWOGRANIE”, zorganizowane w dniu
30 sierpnia 2015 roku na stadionie sportowym w Przybysławicach.
Wówczas poświęcono też wieńce dożynkowe oraz bochen chleba,
przyniesiony w darze na ołtarz przez starostów dożynek: Panią Agatę
Rosa z Wysocic oraz Pana Jacka Sygułę z Makowa.
- Spotykamy się dziś, aby podziękować wszystkim związanym
z rolnictwem, podziękować za całoroczny trud. To także okazanie
wdzięczności Boskiej Opatrzności (…) Gminny charakter naszych
dożynek daje nam prawo podziękować tym wszystkim, którzy
sprawiają, że gołczańska wieś z roku na rok staje się coraz
piękniejsza, coraz bliżej jej do standardów wsi europejskiej – mówił
Wójt Lesław Blacha do osób zgromadzonych na „ŻNIWOGRANIU”. W
powitalnym przemówieniu nie pominął życzeń skierowanych do
rolników oraz wszystkich mieszkańców gołeckiej gminy:
- Życzę nam wszystkim, aby najbliższy rok przyniósł wiele
radości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech Gołecka Ziemia
przynosi obfite plony. Życzę godnych warunków do życia i pracy –
dodał na koniec włodarz gminy.
Po przywitaniu gości, starostowie tych dożynek przekazali
Wójtowi chleb wypieczony z mąki pochodzącej z tegorocznego zbioru
zboża. Tradycyjny ceremoniał dożynkowy połączony był z występami
lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich (z Kamienicy i Wysocic) oraz
strażaków z Uliny Wielkiej.
/dokończenie artykułu na stronie 2/

Występ artystyczny Koła Gospodyń Wiejskich z Kamienicy oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Wysocic podczas ŻNIWOGRANIA.

Gołeckie „ŻNIWOGRANIE 2015”
/ dokończenie artykułu/

Symbolem każdego Święta Plonów jest nie tylko
chleb, ale i również wieńce dożynkowe oraz kosze
obfitości. Nie inaczej było w Przybysławicach. Te
imponujące i jakże pomysłowe dzieła rąk ludzkich
powstały dzięki osobistemu zaangażowaniu ze strony
mieszkańców sołectw: Chobędza, Cieplice, Czaple Małe,
Czaple Wielkie, Kamienica, Maków, Przybysławice,
Trzebienice, Ulina Wielka oraz Wysocice.

Pokaz tancerzy Teatru Ognia „ENZONDA”.

Dodajmy, że przed każdym z koncertów
losowano wśród publiczności bardzo atrakcyjne nagrody
rzeczowe (dwa tablety oraz smartwatch). Zrządzeniem
losu powędrowały one do osób tylko z naszej gminy
(mieszkańców: Uliny Wielkiej, Makowa oraz Szreniawy).

Poświęcenie wieńców dożynkowych oraz koszy obfitości.

W drugiej części gołeckiej imprezy wystąpił
Zespół Pieśni i Tańca „Gołczawianie". Była to pierwsza
prezentacja zespołu od momentu jego reaktywacji –
zapewne dlatego wzbudziła duże zainteresowanie wśród
publiczności. Jeszcze większym powodzeniem cieszyły się
koncerty muzyczne. Jako pierwszy na scenie wystąpił
zespół „USTRONSKY” z Ustronia. Następnie publiczność
oklaskiwała wschodzącą gwiazdę polskiej estrady - zespół
„ROOTS ROCKETS” z Andrychowa. Najwięcej osób
przybyło na koncert gwiazdy tegorocznej edycji imprezy zespołu „LOMBARD” oraz poprzedzający go wieczorny
pokaz Tancerzy Ognia z kieleckiej grupy „ENZONDA”.

Koncert zespołu „LOMBARD” – gwiazdy ŻNIWOGRANIA 2015.

Zwycięzca losowania trzeciej z nagród.

Na uczestników imprezy oczekiwały też inne
atrakcje – m.in.: wesołe miasteczko, stoiska animacyjne,
ogródki gastronomiczne oraz stoiska wystawiennicze
(Wolbromskie Koło Pszczelarskie, MODR w Karniowicach,
ARiMR, „MOTO-AGROMAX”).
Imprezę wsparły finansowo firmy: Saria Polska
Oddział SECANIM w Wielkanocy, Krakowski Bank
Spółdzielczy Oddział w Gołczy, firma „ROL DOM”
Katarzyńscy z Wysocic, „JANMAR Mularczyk s.j.”, Firma
Produkcyjno – Usługowa „TECHMONT” z Trzebienic,
firma AUTOSERWIS Kosiba z Gołczy, Wypożyczalnia
przyczep Paulina Kosiba z Gołczy, „AGRO s.c.” Łukasz i
Roman Majchrowscy, Wojciech Katarzyński z Gołczy,
Firma Handlowo Usługowa „LUCAS” Łukasz Ściański z
Gołczy oraz firma „MOTO-AGROMAX” mająca punkt
sprzedaży w Antolce. Gorące podziękowania należą się
też wszystkim osobom, które swoim wkładem pracy i
zaangażowaniem przyczyniły się do organizacji
gołeckiego Święta Plonów. /więcej na: www.golcza.pl/ (ik)

Sukcesy idą w parze z…

Championi z AP Gołcza już pod koniec lipca 2015 roku odebrali gratulacje i
nagrody finansowe z rąk Wójta Lesława Blachy.

Zawodnicy Akademii Piłkarskiej Gołcza po raz
kolejny udowodnili, że są wyśmienicie wyszkoleni... oraz
potrafią wygrywać prestiżowe imprezy. Do zdobytego w
lipcu tytułu Mistrza Polski LZS doszedł ostatnio kolejny
znaczący sukces – wygrana w III edycji finału turnieju
„Wakacje z Piłką Nożną”. Zawody rozegrano na stadionie
sportowym w Swoszowicach. Ich organizatorem był
Urząd Marszałkowski oraz Małopolskie Zrzeszenie LZS.

Do rywalizacji w tym letnim turnieju przystąpiło
kilkaset drużyn z całej Małopolski. W drodze eliminacji na
szczeblu gminnym, a następnie powiatowym oraz
subregionalnym, wyłoniono 10 najlepszych drużyn, które
zagrały w Swoszowicach. Tu do ścisłego finału zawodów
awansowały drużyny: AP Gołcza oraz Grybovia, a w nim
lepszy okazał się być nasz zespół. Co więcej, najlepszym
zawodnikiem wojewódzkiego finału został Patryk Dela z
AP Gołcza.
Tak znaczące sukcesy młodych piłkarzy z AP
Gołcza spotkały się z uznaniem nie tylko ze strony
lokalnego samorządu gminnego i Wójta Gminy Gołcza (o
czym informowaliśmy miesiąc temu) - ostatnio także ze
strony województwa małopolskiego. Nasi Mistrzowie
Polski Ludowych Zespołów Sportowych zostali zaproszeni
na poniedziałkowe (31 sierpnia 2015 roku) obrady XII
sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, w czasie
których odebrali gratulacje z rąk Marszałka Marka Sowy,
Przewodniczącej SWM Urszuli Nowogórskiej oraz
radnych sejmiku: Mirosława Dróżdża i Adama Domagały.

Umowa podpisana - ruszają kolejne prace budowlane
W czwartek 27 sierpnia 2015 roku, w Urzędzie
Gminy Gołcza doszło do podpisania umowy z wykonawcą
inwestycji, obejmującej przebudowę drogi nr K1153 na
odcinku Mostek – Chobędza – Gołcza. W drodze
ogłoszonego przetargu wyłoniono najkorzystniejszą
ofertę, złożoną przez firmę budowlaną TRAKT S.A. z Kielc.

Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji w dniu 27 sierpnia 2015 roku.

Koszt wspomnianej inwestycji to 2 686 304,61
złotych. Remont i przebudowa drogi o długości blisko 6
km obejmuje m.in.: wykonanie nakładki z nawierzchni
bitumicznej, utwardzenie istniejących zjazdów do posesji,
utwardzenie poboczy wraz z powierzchniowym
utrwaleniem, wykonanie chodnika, remont peronów
przystankowych w miejscu istniejących przystanków,
odmulenie istniejących przepustów pod drogą i
wykonanie murków czołowych, ustawienie poręczy
sprężystych na przepustach, wykonanie renowacji
istniejących rowów odpływowych od przepustów,
montaż progów zwalniających, montaż solarnej
sygnalizacji świetlnej (kasetonów) i wygrodzeń
łańcuchowych przy przejściach dla pieszych oraz
oznakowanie poziome i pionowe. Prace te mają zostać
wykonane w terminie do 20 listopada 2015 roku.
(ik)

102 urodziny Pani Zofii z Rzeżuśni
W ostatnim dniu lipca 2015 roku Pani Zofia Mosur z Rzeżuśni świętowała swoje
102 urodziny. Z tej okazji Dostojną Jubilatkę odwiedziły: Sekretarz Gminy Maryla Stasiek Mentel oraz Kierownik USC Joanna Marczewska – Molenda, które w imieniu Wójta Gminy
Gołcza Lesława Blachy złożyły solenizantce życzenia oraz wręczyły bukiet kwiatów.
Pani Zofia od urodzenia mieszka w Rzeżuśni. Jej mąż Marcin zmarł dokładnie 30 lat
temu. Obecnie opiekuje się nią syn Stanisław, z którym mieszka - jeden z ośmiorga dzieci,
które przyszły na świat w rodzinie Państwa Mosur.
Dostojna Jubilatka była bardzo wzruszona odwiedzinami delegacji z Gminy Gołcza.
Raz jeszcze życzymy Pani Zofii dużo zdrowia, nieustającej pogody ducha, a także samych
szczęśliwych chwil w gronie najbliższych oraz kolejnych tak wspaniałych jubileuszy!
/Na zdjęciu obok Dostojna Solenizantka wraz z synem oraz Sekretarz Gminy Gołcza./

Powrócili do szkół – inauguracja nowego roku szkolnego
We wtorek 1 września 2015 roku ponad 700
uczniów rozpoczęło naukę w szkołach znajdujących się
na terenie gminy Gołcza. Zarówno dla nich, jak i ich
rodziców oraz grona pedagogicznego to oficjalny koniec
wakacji, a jednocześnie początek nowych wyzwań i
obowiązków. Początki bywają czasem trudne, dlatego też
wielu najmłodszych uczniów przybyło po raz pierwszy do
szkoły wspólnie z rodzicami.

jest już o jeden dzień mniej… i tak będzie z każdym
kolejnym dniem.

Wójt Lesław Blacha osobiście powitał uczniów SP w Gołczy.

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w SP w Gołczy.

Tego dnia do Szkoły Podstawowej w Gołczy
przybył również Wójt Lesław Blacha, aby osobiście – w
obecności Pani Dyrektor Zdzisławy Kyć – powitać
powracające dzieci i nauczycieli oraz życzyć im sukcesów
w nauce. Podkreślał przy tym, że do kolejnych wakacji

Na uwagę zasługuje fakt, że w nowym roku
szkolnym 2015/2016, w obu gołeckich placówkach, tj. w
szkole podstawowej oraz gimnazjum, naukę rozpoczęło
więcej uczniów niż przed rokiem! Najwięcej osób
wybrało Szkołę Podstawową w Gołczy (245 uczniów oraz
116 przedszkolaków). W Szkole Podstawowej w
Szreniawie naukę pobierać będzie 71 uczniów. Dwa
tutejsze
oddziały
przedszkolne
zasiliło
33
przedszkolaków. Z kolei do wysocickiej podstawówki od
września uczęszcza 51 uczniów oraz 27 przedszkolaków.
Wzrosła też liczba uczniów gołeckiego gimnazjum. W
dniu 1 września 2015 roku naukę rozpoczęło tu 203
gimnazjalistów.

Zobaczyli na własne oczy…- radni w terenie
Dla gołeckich radnych sierpień bieżącego roku
nie był czasem wypoczynku od spraw lokalnych. W
ostatnim miesiącu wakacji radnym przyszło dwukrotnie
wyjeżdżać w teren, aby dokonać wizji w miejscach, gdzie
prowadzone są (lub dopiero co zakończono) inwestycje
oraz w celu dokonania oceny stanu przygotowań szkół
gminnych do rozpoczynającego się w dniu 1 września
nowego roku szkolnego.

Wizyta Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich w SP w Szreniawie.

W piątek 21 sierpnia 2015 roku radni zasiadający
w Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego udali się z
wizytą do: Żarnowicy, gdzie prowadzony jest gruntowny
remont remizy, Rzeżuśni (na oczyszczalnię ścieków),
Adamowic (w okolice ujęcia wody), a także do Cieplic
(zdjęcie powyżej) oraz Uliny Wielkiej, gdzie zakończono
już inwestycje drogowe.
Z kolei w środę 26 sierpnia 2015 roku członkowie
Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich – wspólnie z
Wójtem Lesławem Blachą – sprawdzali przygotowanie
każdej z gminnych placówek oświatowych do nowego
roku szkolnego. Nie pominięto gołeckiej hali sportowej.

