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Efekt końcowy gruntownego remontu remizy OSP w Żarnowicy. 

 

Zmieniła się nie do poznania… 
 

Remiza OSP w Żarnowicy zyskała nowy, atrakcyjny wygląd, a 

przy tym stała się o wiele bardziej funkcjonalna i wygodna. Jej 

gruntowny remont dobiegł końca w ostatnim kwartale października. 

Wiązał się z wydatkowaniem w sumie 176 751,28 złotych. 

Przypomnijmy jednak, że gołecka gmina pozyskała na ten cel 

dofinansowanie z programu „Małopolskie Remizy” w kwocie 36 775 

złotych oraz 50 420 złotych z WFOŚiGW w Krakowie. 

W ramach zadania wykonano: remont pokrycia dachowego i 

pomieszczeń na parterze, docieplenie stropu, termomodernizację 

ścian zewnętrznych, opaskę wokół budynku. Wymieniono stolarkę 

okienną oraz drzwiową.  
 

  
Remiza OSP w Żarnowicy po remoncie oraz przed remontem. 

 

Warto zaznaczyć, że remiza OSP w Żarnowicy jest czternastą 

strażnicą z terenu naszej gminy, wyremontowaną w ostatnich latach. 

Dotychczas odnowiono już remizy w: Buku, Czaplach Małych, Gołczy, 

Kamienicy, Krępie, Makowie, Mostku, Przybysławicach, Rzeżuśni, 

Szreniawie, Ulinie Wielkiej, Wielkanocy oraz Wysocicach. Częściowe 

remonty wykonano w strażnicy w Cieplicach oraz Czaplach Wielkich. 

- "Remizy strażackie stały się jedną z wizytówek naszej 

gminy. Niewątpliwie dodają jej uroku, choć wiązało się to dla nas z 

niemałym wydatkiem. Tym bardziej zależy mi teraz, aby tętniły one 

życiem” – podkreśla Wójt Lesław Blacha.                                             (ik) 
                       

 



 
 

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 
 

 

 
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości, zorganizowane w gminie Gołcza. 
 

Od złożenia kwiatów pod gołecką tablicą 

upamiętniającą postać Józefa Piłsudskiego rozpoczęto w 

środę 11 listopada 2015 roku obchody Narodowego 

Święta Niepodległości. Na czele delegacji składającej 

kwiaty stał Wójt Lesław Blacha, któremu towarzyszyli: 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola oraz 

Wiceprzewodnicząca Rady Anna Cembrzyńska. 

Następnie, zgromadzeni przed tutejszym Urzędem Gminy 

przemaszerowali w asyście pocztów sztandarowych – na 

czele z Orkiestrą Dętą „Czapelanka” i Komendantem 

Gminnym OSP Andrzejem Mitką – do kościoła 

parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w 

Gołczy, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta. 

Mszę Świętą, odprawioną w intencji Ojczyzny, 

koncelebrowało czterech księży: Jacek Wójcicki, Edward 

Kuzka, Mariusz Rarak oraz Jacek Kalkowski. Podczas 

kazania ksiądz Jacek Wójcicki podkreślał, że 

„niepodległość nie jest nikomu dana na zawsze”. 

Zarazem przestrzegał przed myleniem jej z samowolą. 

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy 

obchodów przemaszerowali do pobliskiej hali sportowej, 

gdzie miała miejsce kolejna część uroczystości. Już na 

początku, tuż po swoim przemówieniu, Wójt Lesław 

Blacha, w obecności Sekretarz Gminy Maryli Stasiek – 

Mentel, wręczył trzem osobom odznaki „Zasłużony dla 

Gminy Gołcza”, przyznawane tylko raz do roku tym, 

którzy działają na rzecz rozwoju gminy oraz wspierają jej 

rozwój. W 2015 roku odznaczeni zostali: radny 

wojewódzki Mirosław Dróżdż, Prezes OSP w Ulinie 

Wielkiej Jerzy Piwowarczyk oraz szkoleniowiec 

reprezentacji AP Gołcza Marcin Dudziński. 
 

 
Osoby wyróżnione w tym roku odznaką „Zasłużony dla Gminy Gołcza”. 

 

Ostatnia część uroczystości miała wymiar 

artystyczny. Przed licznie zebranymi w hali sportowej 

wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca „Gołczawianie”, grupa 

wokalna działająca przy BiOAK, uczniowie z wysocickiej 

szkoły podstawowej oraz Zespół Wokalno – 

Instrumentalny „Koral”.        /więcej na: www.golcza.pl/       (ik) 

 
 

Inwestujemy i jednocześnie zmniejszamy zadłużenie! 
 

 

 
Nauczyciele z gołeckich szkół wyróżnieni na sesji przez Wójta Gminy Gołcza. 

 

W sumie aż jedenaście uchwał podjęli radni 

podczas obrad XIII sesji Rady Gminy Gołcza, zwołanej w 

dniu 21 października 2015 roku. Zanim to nastąpiło, 

dziewięcioosobowa grupa nauczycieli z gołeckich szkół 

odebrała z rąk włodarza gminy Nagrody Wójta. 

- „Chcę wyróżnić nauczycieli za ich 

dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne – również te 

sportowe” – podkreślał Wójt Lesław Blacha tuż przed 

uhonorowaniem pedagogów reprezentujących gołeckie 

szkoły. Nagrody Wójta otrzymali nauczyciele: Urszula 

Jasłowska, Elżbieta Dubielak, Anna Piekaj, Magdalena 

Kowalska, Katarzyna Badoń, Dorota Włodarczyk, Józefa 

Janczak-Karpała, Adam Dudek oraz Marcin Dudziński. 

Na sesji pojawił się też Wicestarosta Jerzy Pułka. 

W dowód uznania dla piłkarzy AP Gołcza przekazał na 

ręce zawodników oraz ich trenera dresy ufundowane 

przez powiat. Dodajmy, że na dresach w kolorze 

czerwonym widnieje logo Akademii oraz herb powiatu. 

Warto zaznaczyć, że już na samym początku 

obrad Wójt Lesław Blacha poinformował zebranych o 

wyniku rozstrzygniętego przetargu na zimowe 

utrzymanie dróg na terenie gminy w sezonie 2015/2016. 

Przypomniał radnym i sołtysom, że zgodnie z ustaleniami 

z wykonawcą zadania, wszystkie drogi gminne mają być 

odśnieżone do godziny 6:30. Uwagę radnych przykuła 

również informacja dotycząca zadłużenia gminy. 

– „Zmniejszamy zadłużenie gminy o 1 600 000 

złotych” – wyliczał Wójt dodając – „wypada nam 

zadanie dotyczące montażu ogniw fotowoltaicznych, 

zatem mamy w budżecie o 1 milion mniej po stronie 

wydatków”.                              /dokończenie artykułu na stronie 3/ 

 



 
 

          /dokończenie artykułu ze strony 2/ 
 

Tego dnia radni jednogłośnie przyjęli każdy z 

jedenastu projektów uchwał. Rada opowiedziała się za 

oddaniem w najem dwóch lokali użytkowych, położonych 

w budynkach komunalnych w Gołczy oraz oddaniem w 

dzierżawę dwóch nieruchomości (w Gołczy oraz w 

Krępie). Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców 

określiła wysokość opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Gołcza.  
 

 
Sesja Rady Gminy Gołcza w dniu 21 października 2015 roku. 

- „Wspólnym wysiłkiem z Panią radną z Uliny 

Wielkiej Moniką Kyzioł chcemy utworzyć Młodzieżową 

Radę Gminy jako ciało doradcze, opiniodawcze, czy 

nawet pomocnicze (…) Chcemy, aby młodzi chcieli tutaj 

zostać i wiedzieć w jakim kierunku to (co robimy) 

powinno iść” – tłumaczył włodarz gminy. Skutecznie. 

Radni powołali do życia Młodzieżową Radę Gminy Gołcza 

i nadali jej statut. Pierwsza Młodzieżowa Rada Gminy 

zostanie wybrana na zasadzie własnego zgłoszenia i 

będzie reprezentować sołectwa z każdego rejonu gminy. 

Ponadto, Rada wysłuchała informacji Dyrektora 

ZEAS Krystyny Marczewskiej o funkcjonowaniu oświaty 

w gminie Gołcza w 2014 roku. Przyjęła również uchwały 

w sprawach: zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 

rok, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Gołcza, przekazania środków finansowych (50 000 

złotych) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej (na zakup lekkiego samochodu pożarniczego, 

który w tym roku ma zostać przekazany jednostce OSP 

Ulina Wielka). Ostatnią ważną decyzją radnych był wybór 

ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019. W 

wyborach tajnych wybrano kandydaturę Pani Teresy 

Biela.                    /więcej na stronie: www.golcza.pl/                  (ik) 

 
 

Jak głosowali Gołczanie…? 
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Wykres: Zbiorcze wyniki głosowania mieszkańców Gminy Gołcza w wyborach do Sejmu RP w dniu 25 października 2015 roku. 
 

 

Blisko połowa uprawionych do głosowania (48,15%), tj. 2427 osób z terenu naszej gminy wzięło udział w 

niedzielnych (25 października 2015 roku) wyborach parlamentarnych. Najwyższą frekwencję odnotowano w Gołczy 

(56,08%) oraz w Mostku (50%), z kolei najniższą w Wysocicach (40,55%) oraz w Czaplach Wielkich (41,78%). 

Na terenie naszej gminy bezapelacyjne zwycięstwo odniósł komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Na listę nr 

1 swój głos oddało tu łącznie 1481 wyborców (63,37%). Zdecydowanym faworytem mieszkańców Ziemi Gołeckiej był 

Wójt Lesław Blacha, który otrzymał 1051 głosów. Dodajmy, że w skali całego powiatu miechowskiego włodarz gołeckiej 

gminy uzyskał łącznie 2088 głosów, co pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca w gronie wszystkich kandydatów z okręgu 

nr 13. Wśród kandydatów na senatora olbrzymią przewagę nad rywalami uzyskał Marek Pęk z PiS-u. 
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Wykres: Zbiorcze wyniki głosowania mieszkańców Gminy Gołcza w wyborach do Senatu w dniu 25 października 2015 roku. 

 



 
 

Najmłodsze KGW w gminie 

działa coraz prężniej 
 

 
 

Wysocickie Koło Gospodyń Wiejskich zostało 

powołane do życia roku temu. Najmniejszy staż ze 

wszystkich gminnych KGW nie przeszkadza jednak jego 

członkiniom w tym, aby działać prężnie – również, gdy 

chodzi o pozyskiwanie dotacji. W bieżącym roku złożyły 

wniosek o dofinansowanie zakupu trzewików ludowych i 

chust. Dzięki temu otrzymały blisko 5 000 złotych dotacji 

z Funduszu Inicjatyw Społecznych. Z zakupem reszty 

garderoby też nie miały większego problemu. Członkinie 

najmłodszego w gminie koła mogą liczyć nie tylko na 

siebie, ale i na włodarza gminy, który sfinansował zakup 

dla KGW 15 kompletów bluzek i spódnic krakowskich. 

Warto wiedzieć, że KGW w Wysocicach powstało 

z inicjatywy ówczesnego sołtysa Stanisława Makoli. Jego 

pomysł uzyskał poparcie ze strony 16 Pań na zebraniu 

założycielskim, zwołanym w dniu 23 lutego 2014 roku. 

Wtedy to wybrano Komitet Założycielski, w skład którego 

weszły panie: Jolanta Wesołowska, Ewa Dudek i Joanna 

Nawara oraz pomysłodawca - Stanisław Makola. KGW 

zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie w Sądzie 

Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w dniu 1 kwietnia 

2014 roku. Obecnie działa już bardzo prężnie. 

- „Stowarzyszenie KGW zaczęło brać czynny 

udział w różnego rodzaju imprezach i uroczystościach 

na szczeblu miejscowości, parafii, gminy, powiatu czy 

województwa - pielęgnując i propagując tradycje 

ludowe, regionalne i patriotyczne. Przykładem jest 

udział w „ŻNIWOGRANIU”, dożynkach powiatowych i 

parafialnych. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w 

uroczystościach religijnych w parafii oraz świętach 

narodowych na terenie gminy i powiatu. Nie sposób nie 

pochwalić się zdobyciem I miejsca w etapie 

powiatowym plebiscytu organizowanego przez 

„Dziennik Polski” na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 

2015” – wylicza Pani Joanna Nawara z KGW Wysocice. 

            

 
 

Tę roślinę trzeba nam zwalczać 
 

W ostatnich dniach na terenie gminy Gołcza 

prowadzono prace w zakresie likwidacji barszczu 

Sosnowskiego - agresywnej rośliny inwazyjnej, niezwykle 

trudnej do zwalczenia, która wydziela sok powodujący 

poparzenia. Gmina pozyskała na ten cel dotację z 

WFOŚIGW w Krakowie, w kwocie 5 400 złotych. 

Na terenie naszej gminy największe skupiska 

barszczu Sosnowskiego odnaleziono w: Adamowicach, 

Szreniawie oraz Przybysławicach. Roślina pojawiła się 

również w Cieplicach, Chobędzy, Krępie oraz Wysocicach. 

Aby przystąpić do jej likwidacji, gołecki Urząd Gminy 

wystąpił z wnioskiem do WFOŚIGW w Krakowie o dotację 

na to zadanie. Następnie, w drodze przetargu, wybrano 

ofertę firmy EkoBranch z Olkusza, z którą podpisano 

umowę 14 października 2015 roku.  
 

 
Roślina jest zwalczana mechanicznie (wycięcie) i chemicznie (oprysk). 

 

Dodajmy, że jednorazowa akcja likwidacji 

barszczu Sosnowskiego nie rozwiązuje całkiem problemu, 

dlatego też program likwidacji tej rośliny ma być 

kontynuowany także w następnych latach.                    (ik) 

 
 

Wybieramy gwiazdę muzyczną „ŻNIWOGRANIA 2016” 
 
 

 
 

Do kolejnej edycji imprezy „ŻNIWOGRANIE” 

pozostało jeszcze kilka miesięcy, jednak już teraz - w 

drodze głosowania na facebooku - internauci dokonują 

wyboru głównej gwiazdy wieczoru. Głosować można na 

naszym fanpage’u do dnia 15 listopada 2015 roku. 

Kogo zatem najbardziej chcielibyście zobaczyć na 

gołeckiej scenie już w nadchodzącym roku? Wybieramy 

spośród następujących gwiazd: „Lemon”, „Bracia”, 

„Patrycja Markowska”, „Afromental” oraz „VIDEO”.   (ik)  
 

 

 


