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Stoisko promujące Gminę Gołcza podczas tegorocznego Święta Plonów w Charsznicy.

Gołczanie na Dożynkach Powiatowych
W niedzielę 13 września 2015 roku, na stadionie sportowym
w Charsznicy, zorganizowano XV Dożynki Powiatu Miechowskiego,
połączone z XXI Charsznickimi Dniami Kapusty. Starościną Dożynek
była Pani Marta Herej z Czapel Małych. Nieprzypadkowo wybrano
mieszkankę właśnie naszej gminy - w przyszłym roku gospodarzem
Powiatowego Święta Plonów będzie... Gmina Gołcza.
Wśród osób zgromadzonych tego dnia w Charsznicy nie
zabrakło Wójta Gminy Gołcza Lesława Blachy oraz Przewodniczącego
Rady Gminy Stanisława Makoli. Naszą gminę reprezentowały również
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Kamienicy, autorki okazałego
wieńca dożynkowego i przyśpiewek (na zdjęciach poniżej), oraz Panie
z KGW w Wysocicach, które przygotowały smaczne potrawy zdobiące
stoisko promujące Gminę Gołcza. Młode mieszkanki Kamienicy
wykonały na scenie własną wersję piosenki „Rolnik szuka żony”.

Podczas uroczystości dożynkowych Pan Janusz Zadęcki z
Czapel Małych, właściciel firmy „Zet – Pol”, został odznaczony Srebrną
Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski,
za zasługi w rozwój przedsiębiorczości. /więcej na stronie: www.golcza.pl/

Ze statuetką „Super Wójta”
Wójt Lesław Blacha doczekał się kolejnego,
zaszczytnego wyróżnienia. Podczas obrad XVI Kongresu
Gmin Wiejskich RP, odbywającego się w Serocku w
dniach od 6 do 7 października 2015 roku, odebrał
statuetkę „Super Wójta”. Organizatorem wydarzenia był
Związek Gmin Wiejskich RP.

- Otrzymanie wyróżnienia, w dowód uznania za
pełnienie czwartej już kadencji wójta, tylko utwierdza
mnie w przekonaniu, że wszystko co czyni się dla
drugiego człowieka, dla społeczności w której się żyje,
warto czynić z pełnym oddaniem i zaangażowaniem…mówi Wójt Lesław Blacha (na zdjęciu obok).
W czasie debat poruszano głównie kwestie
rozwoju obszarów wiejskich, oświaty, finansów oraz
ustroju samorządu. Uczestniczyli w nich również
przedstawiciele ugrupowań politycznych, zasiadających
w polskim parlamencie. Długo dyskutowano o ustawach
istotnych dla gmin wiejskich, które mogą mieć poważne
skutki finansowe dla gmin (prawo wodne, ustawa
krajobrazowa, ustawa samorządowa).
Na tegorocznym Kongresie Gmin Wiejskich RP
naszą gminę reprezentował również Przewodniczący
Rady Gminy Stanisław Makola oraz Skarbnik Romana
Nowak (równocześnie z Kongresem zorganizowano II
Forum Skarbników Gmin Wiejskich).
(ik)

Z myślą o bezpieczeństwie i doposażeniu strażaków
konkursie „Bezpieczna Małopolska 2015” oraz zaproszeni
goście. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Słaboszów
Marta Vozsnak, Wójt Gminy Książ Wielki Marek Szopa, a
także Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Wojciech Kozak,
radni sejmiku województwa
małopolskiego: Adam Domagała i Mirosław Dróżdż,
Przewodniczący Rady Gminy Gołcza Stanisław Makola
oraz prezesi jednostek OSP z miejscowości: Gołcza, Książ
Mały oraz Nieszków.
Rozmowy uczestników spotkania przy wspólnym stole.

W czwartek 8 października 2015 roku, w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy miało miejsce
posiedzenie na szczeblu międzygminnym, którego
punktem kulminacyjnym było oficjalne przekazanie
sprzętu strażackiego jednostkom OSP w ramach
konkursu „Bezpieczna Małopolska 2015”.

Przekazanie sprzętu strażackiego jednostkom OSP.

W wydarzeniu, którego gospodarzem był Wójt
Lesław Blacha, wzięli udział przedstawiciele gmin z
terenu powiatu miechowskiego, biorących udział w

Zanim nastąpił moment przekazania sprzętu
strażackiego, najpierw - przy wspólnym stole dyskutowano o bezpieczeństwie, wyposażeniu jednostek
OSP i strażnicach, które w ostatnich latach otrzymały
dofinansowanie z programu „Małopolskie Remizy”.
Udział naszej gminy w konkursie „Bezpieczna
Małopolska 2015” pozwolił doposażyć jednostkę OSP
Gołcza. Za kwotę 11 946 złotych zakupiono pompę
szlamową
WT30x
oraz
system
selektywnego
wywoływania z terminalem SMS. Zadanie to zostało
zrealizowane przy 45% dofinansowaniu ze środków
Województwa Małopolskiego (5 376 złotych).
(ik)

Przeżyli z sobą tyle lat…

Uroczyste obchody Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów zorganizowano w Gołczy w dniu 9 października 2015 roku.

Na taki jubileusz i otrzymanie takiego medalu
trzeba oczekiwać aż pół wieku… wspólnie z małżonkiem.
Pary małżeńskie z gminy Gołcza, które obchodzą w tym
roku pięćdziesięciolecie swojego pożycia małżeńskiego,
świętowały swój jubileusz podczas uroczystości Złotych
Godów, zorganizowanej w dniu 9 października 2015
roku w gołeckiej sali obrad. Zaproszono również pary,
które doczekały się Diamentowych i Żelaznach Godów.
- „I przyrzekam, iż uczynię wszystko, aby nasze
małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe…” - tak
Państwo 50, 60 i 65 lat temu składaliście sobie
przysięgę. Trzeba powiedzieć, że jesteście Państwo
słowni, bo wytrwaliście i dotrzymaliście słowa przysięgi.
Za to należą się Państwu ogromne brawa i gratulacje –
mówił Wójt Lesław Blacha do Jubilatów świętujących
tego dnia Złote, Diamentowe oraz Żelazne Gody.
Wśród osób zebranych na uroczystości znaleźli
się też przedstawiciele gołeckiego samorządu i Urzędu
Stanu Cywilnego oraz księża z miejscowych parafii.
- Jest taki zwyczaj, że na pięćdziesięciolecie
małżeństwa (…) wręcza się krzyż (…) Przyjmijcie od nas
kapłanów na ten jubileusz pięćdziesięciolecia ten znak…
i niech on Was umacnia – tyle razy, ile na niego
spojrzycie. Przed nim módlcie się… A tym, którzy są
starsi, niech Święta Rodzina – przyjmijcie obrazek
Świętej Rodziny – dalej łaski wyprasza, zdrowia i
wszelkich innych błogosławieństw. Najzacniejszym
wśród nas, 65.- latkom, niech Ta, która jest Królową
Matką Nieustającej Pomocy, będzie pomocą. Wszystkim
Jubilatom od nas kapłanów - Szczęść Boże – mówił do
Jubilatów ksiądz proboszcz Jacek Wójcicki.
- Mam nadzieję, że te 50 lat, które już minęło,
było złotym okresem w Państwa życiu. Życzę, aby
kolejne 50 lat również było takim okresem –
szczęśliwym, radosnym – oraz pociechy z wnuków,
prawnuków, a może nawet pra prawnuków – życzył z
kolei Wójt Lesław Blacha. Życzenia Jubilatom złożył też
Wicestarosta Jerzy Pułka.

Świętujący Złote Gody odebrali medale „za
długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznane przez
Prezydenta RP. Otrzymali je Państwo: Zofia i Franciszek
Dratwa z Czapel Wielkich, Zofia i Marian Grzywa z Uliny
Wielkiej, Halina i Kazimierz Kardaś z Czapel Małych,
Helena i Stanisław Kowalscy z Krępy, Stanisława i Paweł
Kowalscy z Wysocic, Helena i Antoni Kwiecień z
Żarnowicy, Magdalena i Zbigniew Kwiecień z Lasek
Dworskich, Elżbieta i Stanisław Molenda z Mostku, Janina
i Henryk Orczyk z Wielkanocy, Maria i Edmund Paluch z
Czapel Wielkich, Zofia i Jan Seweryn z Chobędzy, Janina i
Eugeniusz Szczepka z Czapel Wielkich, Rozalia i Stanisław
Włodarczyk z Rzeżuśni, Teodozja i Stefan Wydmańscy z
Rzeżuśni oraz Krystyna i Mirosław Żaba z Przybysławic.

Zanim wzniesiono toast i wspólnie z zespołem
instrumentalno – wokalnym „Koral” odśpiewano „Sto
lat”, małżeństwa, które w piątek 9 października
świętowały swoje Diamentowe oraz Żelazne Gody,
odebrały z rąk Wójta gratulacje oraz upominki. Był
również czas na poczęstunek, zrobienie pamiątkowych
zdjęć i występy artystyczne (zespołu "Koral" oraz
wokalistki Kingi Dudek).
Dodajmy, że w tym roku Diamentowe Gody
obchodzą Państwo: Stanisława i Antoni Gorgoń z Lasek
Dworskich, Władysława i Marian Majos z Uliny Małej,
Stefania i Józef Marczewscy z Gołczy oraz Daniela i
Zygmunt Sęk z Chobędzy, z kolei swoje Żelazne Gody
świętują Państwo: Danuta i Zygmunt Pietrzyk z
Przybysławic oraz Rozalia i Marian Kyzioł z Rzeżuśni. (ik)

Radni z wizytą w Sarii

Wizja lokalna gołeckich radnych na terenie SARII w Wielkanocy.

Gołecka Rada Gminy nie poprzestała tylko na
wysłuchaniu obietnic składanych w marcu bieżącego
roku przez dyrekcję SARII Polska Oddział SECANIM w
Wielkanocy. Jej członkowie postanowili zweryfikować
informacje o rozpoczęciu prac nad unowocześnieniem
tamtejszej instalacji antyodorowej - w obecności Wójta
Lesława Blachy udali się z wizytą do lokalnej firmy.

W ostatnim czasie do Urzędu Gminy Gołcza
napływały apele mieszkańców, uskarżających się na
uciążliwość nieprzyjemnego zapachu, będącego efektem
działalności SARII. Wobec powyższego gołeccy radni
postanowili zbadać sprawę osobiście – podjęli decyzję o
zorganizowaniu w dniu 29 września 2015 roku wizji
lokalnej na terenie tego zakładu.
Dyrektor Oddziału SECANIM w Wielkanocy
wyjaśniał na miejscu radnym, że powodem pojawiania co
pewien czas nieprzyjemnego zapachu jest rozpoczęcie
prac modernizacyjnych przy instalacji antyodorowej i
odpylania kotłów, a dokładnie demontaż poszczególnych
elementów obecnej instalacji. Uspokajał mieszkańców,
wskazując termin zakończenia prac (grudzień 2015 roku).
To ważne, że obecnie obie strony są wyraźnie
zdeterminowane, aby problem emisji fetoru rozwiązać
możliwie jak najszybciej, a przede wszystkim skutecznie.

Z prezentem od producentów ziemniaków z Gminy Gołcza…

Wójt Lesław Blacha przekazuje prezent Wójtowi Romanowi Żelaznemu.

W niedzielę 4 października 2015 roku, w gminie
Trzyciąż zorganizowano IX Święto Ziemniaka. Wśród
zaproszonych gości był też Wójt Lesław Blacha. Niewielki
upominek, który podarował Wójtowi Romanowi
Żelaznemu, wzbudził duże zainteresowanie publiczności.

Złożyli ślubowanie

Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów z gołeckiego gimnazjum.

W sumie 74 uczniów z trzech klas pierwszych
Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Gołczy,

- Pan Wójt obdarował prezentami już tyle osób,
ale sam jeszcze nic nie otrzymał… Dlatego zabrałem dziś
coś ze sobą - skromny prezent od producentów
ziemniaków z Gminy Gołcza, wszak jesteśmy na Święcie
Ziemniaka. Jest to garnek, ale nie gliniany, tylko
żelazny, blaszany. Taki oto garnek, od Wójta Blachy dla
Wójta Żelaznego – powiedział włodarz naszej gminy
przekazując prezent na ręce Wójta Gminy Trzyciąż
podczas obchodów Święta Ziemniaka, odbywającego się
na stadionie sportowym w Trzyciążu.
Gospodarz imprezy, kierujący gminą od lat
zaprzyjaźnioną z Gołczą, był wyraźnie zaskoczony tym
prezentem i zarazem bardzo uradowany. Dziękując za
upominek od Gołczan podkreślał, że dla takiego garnka
naprawdę warto było zorganizować imprezę.
(ik)
a więc o 9 osób więcej niż przed rokiem, przystąpiło w
środę 7 października 2015 roku do złożenia ślubowania.
W wydarzeniu tym uczestniczyli rodzice i koledzy
szkolni pierwszoklasistów, a także nauczyciele gołeckiego
gimnazjum (na czele z Dyrektorem Romanem Dudkiem)
oraz:
Dyrektor
ZEAS
Krystyna
Marczewska,
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Anna Cembrzyńska,
Dyrektor SP w Gołczy Zdzisława Kyć, Proboszcz Parafii
pw. Wniebowzięcia NMP w Gołczy – ksiądz Edward
Kuzka. Z myślą o osobach zebranych na widowni
najmłodsi gimnazjaliści przygotowali występ słowno –
muzyczny. Był też pokaz tańca cheerleaders.
(ik)

