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,,Głos Goliny” można otrzymać w Urzędzie Miej-
skim, Domu Kultury, Bibliotece Publicznej, szko-
łach, innych instytucjach publicznych, u sołtysów, 
w placówkach handlowych.

Niech Święta Wielkanocne
będą okresem radości, wzajemnej życzliwości

i wartościowych rozmów.
Niech dodadzą sił na dalsze dni roku.

Redakcja ,,Głosu Goliny”



Z życia gminy

12.04.2012 r.
Wieczór poezji w Szkole Podstawowej w Golinie
13.04.2012 r.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęco-
nej Feliksowi Jóźwiakowi
20.04.2012 r.
Otwarcie stadionu „Moje Boisko – Orlik 2012”
23.04.2012 r.
Spotkania historyczne z dr Jerzym Łojko 
(Szkoła Podstawowa w Golinie i Przyjmie)
29.04.2012 r.
Słoneczny Rajd Nordic Walking (godz. 11.00)
3.05.2012 r.
Świąteczna Majówka w Parku Miejskim 
w Golinie (Park Miejski w Golinie; godz. 17.00)
11.05.2012 r.
Koncert „Co może jeden człowiek” z udzia-
łem Jana Nowickiego. Podsumowanie II 
Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Jan 
Paweł II – liczy się świętość”  (kościół św. Ja-
kuba w Golinie). 
12.05.2012 r.
Turisa Partnerstwo Lokalnych Grup Działa-
nia – Siłą Wielkopolski 
18.05.2012 r.
Sesja popularno-naukowa poświęcona hi-
storii Goliny (kościół św. Jakuba w Golinie)
19.05.2012 r.
II Bieg Konwaliowy w ramach ogólnopol-
skiej akcji „Polska Biega” (Stadion Miejski w 
Golinie; godz. 13.00 - dzieci i młodzież oraz 
16.00 - dorośli)
24.06.2012 r.
Golińska Noc Świętojańska z muzyką świa-
ta (Park Miejski w Golinie; godz. 18.00)
14.07.2012 r. Dni Goliny
15.07.2012 r. Dni Goliny 

 Przypadające w 2012 r. 650-lecie nadania 
Golinie praw miejskich jest okazją do przy-
pomnienia roli mieszkańców miasta i oko-
licznych wsi, położonych w administra-
cyjnych granicach, jaką odegrali nie tylko 
w ich dziejach, ale i w dziejach państwa 
polskiego. 

Sama gmina wraz z miastem leżały w pobli-
żu królewskiego Konina, znanego opactwa cy-
sterskiego w Lądzie nad Wartą, ośrodka kultu 
Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Bisku-
pim, wraz z którym w pewnym okresie czasu 
Golina tworzyła jedną majętność. Nie można 
pominąć również ufundowanego w 1663 roku 
klasztoru kamedułów w Bieniszewie, z którym 
również są związane losy miasta i okolicznych 
wsi. Przeszłość Goliny również wpisuje się 
w dzieje klasztoru bernardynów w Kazimierzu 
Biskupim, którego pięćsetna rocznica fundacji 
przypadnie w 2014 r.

Spoglądając w bogatą przeszłość Goliny i jej 
okolicy nie można pominąć znaczenia pew-
nych postaci ani pomniejszyć roli, jaką odegrali 
w dziejach państwa polskiego i Europy. Poczet 
tych wybitnych osobistości rozpoczyna Piotr 
Wysz z Radoliny, biskup krakowski (do 1412), 
następnie poznański, zmarły w 1414 r., uzna-
wany za jedną z najwybitniejszych postaci 
Kościoła Powszechnego w Europie i jednego 
z głównych przedstawicieli koncyliaryzmu 
(prąd uznający wyższość decyzji Soboru Po-
wszechnego nad decyzjami papieża). To jemu 
należy przypisać znaczącą rolę  w odnowieniu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego – jako 
biskup krakowski – był kanclerzem z tytułu 
sprawowanej godności. Zapewne to on skupił 
ekipę uczonych mężów, która rozpoczynała 
działalność w odnowionej uczelni. Wśród nich 
był m.in. Mikołaj ze Sługocina zwany także 
Mikołajem z Pyzdr. W początkach XVII stulecia 
rektorskie insygnia dzierżył Bazyli z Goliny zwa-
ny Fabriciuszem, pochodzący z interesującego 
nas miasteczka. Te uniwersyteckie tradycje 
Goliny, odzwierciedlające się także w zapisach 
dla krakowskiej uczelni na dochodach z miasta 
i okolicy to ważne fakty podkreślające rolę mia-
sta w dziejach narodowej kultury, a także – bio-

rąc pod uwagę i to, że Piotr Wysz był związany 
z wieloma uniwersytetami Starego Kontynentu 
(np. Padwa) - i Europy.

Od XVII w. na dobrach Przyjma były opra-
wione dochody ważnej fundacji stypendialnej 
dokonanej przez Jana Zemełkę, pochodzącego 
z Konina doktora medycyny i filozofii oraz fun-
datora dwóch katedr medycyny (botanika le-
karska i anatomia) Uniwersytetu Krakowskiego.

Kiedy rozważamy o naszej narodowej prze-
szłości, dostrzegamy znaczenie wywodzącej 
z Przyjmy pod Goliną rodziny Przyjemskich, 
herbu Rawicz. To jej reprezentanci zajmowali za-
szczytne urzędy centralne w państwie polskim 
i ziemskie w Wielkopolsce, na Kujawach i w in-
nych prowincjach. Byli także tutejszymi zastęp-
cami króla, czyli starostami generalnymi Wielko-
polski. Ich dokonania, takie jak lokacje miejskie 
(Rawicz, Miejska Górka), związki z wieloma 
innymi ośrodkami municypalnymi (np. Osiecz-
na, Koło, Koźmin, Kobylin), pozostałe budowle 
obronne (zamek w Gołuchowie) i klasztorne 
(np. Koźmin) wystawiają im dobrą opinię jako 
mecenasom kultury i sztuki. Świadectwem tych 
estetycznych gustów może być także ich dawna 
rezydencja, kamienica na kopcu – znana z licz-
nych opisów, której ruiny pozostały w Przyjmie. 

Pamięć o przedstawicielach rodu Przyjem-
skich przywodzą zachowane portrety, nagrob-
ki, kroniki klasztorne i liczne źródła historyczne. 
Ich dzieje są doskonałą wskazówką dla przy-
szłych pokoleń mieszkańców gminy, zarazem 
świadectwem, że miejsce zamieszkania nie 
determinuje kariery życiowej kreowanej w róż-
nych obszarach życia publicznego. 

W takim przekonaniu utwierdza nas także 
postać Stanisława Kiwały z Ostrowa nad Go-
płem, z rodu Leszczyców, sędziego kujawskie-
go, któremu w 1362 r. król Kazimierz Wielki 
udzielił zezwolenia na lokację Goliny. 

Ta okrągła rocznica to okazja przypomnienia 
bogatej tradycji kulturowej, historycznej i innej 
miasta i gminy. Tradycji, która powinna stać 
się inspiracją dla współczesnych i następnych 
pokoleń, także dlatego, że jest fragmentem na-
szego narodowego i europejskiego dziedzic-
twa kulturowego.

Jerzy Łojko

Jubileusz nadania praw miejskich

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,  smacznego 
jajka, mokrego dyngusa i odpoczynku w rodzinnym gronie

mieszkańcom gminy Golina oraz gościom,
którzy w tych dniach odwiedzają swoich bliskich

życzą
Burmistrz Goliny

Tadeusz Piotr Nowicki

KALENDARIUM
IMPREZ
Z OKAZJI 650-LECIA GOLINY

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Kapturska
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Z życia gminy

14 marca niespodzie-
wanie zmarł były poseł na 
Sejm RP Ryszard Kujawa. 
Został pochowany  na 
cmentarzu w Golinie 16 
marca.

Świętej pamięci Ry-
szard Kujawa był jedną 
z najbardziej zasłużonych 
postaci gminy Golina. Mieszkał w Przyjmie. Peł-
nił wiele różnorodnych funkcji w strukturach 
samorządowych. Był m.in. zastępcą burmistrza 
Goliny. Zrobił także wiele dobrego dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej i ruchu spółdzielczego. 
Ukoronowaniem tych działań był wybór na po-
sła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji, 
z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Śmierć ś.p. Ryszarda Kujawy to wielka strata 
dla społeczności gminy Golina.

R. Kujawa

Dzieci wykonały kolorowe kurczaczki

Pożegnano
Ryszarda Kujawę

Święta Wielkanocne, mimo iż nie tak hucznie 
obchodzone jak Święta Bożego Narodzenia, są 
najradośniejszym i najważniejszym świętem 
w katolickim roku liturgicznym. Upamiętniają 
one śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, któ-
re dały odkupienie całej ludzkości. Dlatego też 
Biblioteka Publiczna w Przyjmie postanowiła 
na swój sposób uczcić ten okres czasu. 

W dniach 21 i 23 marca odbyły się lekcje 
biblioteczne dotyczące Wielkanocy. Wzięli 
w nich udział najmłodsi uczniowie z oddziału 
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. 
M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie, wraz z wy-
chowawczynią Magdaleną Lewandowską, oraz  
dzieci, które systematycznie odwiedzają przy-
jemską książnicę.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, dla-
czego obchodzimy Święta Wielkiej Nocy i na 
jaką pamiątkę zostały ustanowione. Następnie 
zostali zapoznani z całą bogatą tradycją zwią-
zaną ze świętami i towarzyszącymi jej obrzę-

O Wielkanocy

Straż Miejska informuje o harmonogramie 
pomiarów prędkości. Warto go zapamiętać, 
aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. 

Data Dokładna lokalizacja 
punktu  pomiarowego 

Numer drogi odcinek drogi Czas pracy urządzenia 

04.04.2012r. Węglew DK92-45+070/45+450 km. 8.30-16.30 

05.04.2012r. Węglew DK92-45+070/45+450 km. 8.30-16.30 

17.04.2012r. Kawnice DK92-43+450/44+350 km. 8.30-16.30 

18.04.2012r. Kawnice DK92-43+450/44+350 km. 8.30-16.30 

24.04.2012r. Golina, ul. Słowackiego DW467-20+600/21+500km. 8.30-16.30 

25.04.2012r. Golina, ul. Słowackiego DW467-20+600/21+500km. 8.30-16.30 

26.04.2012r. Kraśnica Radolina DK92 45+900/46+800DW467-
16+400/17+400 

8.30-11.3012.30-16.30 

Poniżej prezentujemy dyslokację punktów 
pomiarowych dla urządzenia rejestrującego-
przenośnego-ujawniającego i zapisującego za 
pomocą technik utrwalania obrazów narusze-
nia przepisów ruchu drogowego przez kierują-
cych pojazdami do 26 kwietnia 2012 roku na 
terenie gminy Golina. 

W przypadku złych warunków atmosferycznych pomiar może zostać odwołany.

Potyczki Rodzinne w Przyjmie, to spotka-
nie, które ma na celu integrację społeczności 
lokalnej poprzez zabawę. Ich główną organi-
zatorką jest radna z okręgu Przyjma – Lubiecz 
Iwona Kościelska, której pomaga liczne grono 
społeczników. W kolejnej edycji, na którą za-
proszono do remizy OSP, najlepsi okazali się 
Monika i Jacek Karpińscy z synem Dawidem 
(Przyjma). II miejsce zajęli Iwona i Wojciech An-
drzejewscy z córką Sylwią (Lubiecz), III – Iwona 
i Lesław Lisowscy z córką Klaudią (Lubiecz), IV 
– Judyta i Piotr Burda z synem Kevinem (Przyj-
ma). W części artystycznej wystąpili uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Przyjmie.

Rodziny rywalizowały w 10 konkurencjach. 
Były to m.in.: układanie puzzli, wybieranie pla-
stikowych nakrętek, toczenie jajka, slalom na 
hulajnodze. Zawodników dopingowała liczna 
grupa mieszkańców i gości, wśród których byli 
wicestarosta koniński Andrzej Nowak i bur-
mistrz Tadeusz Nowicki.

Imprezę prowadził Andrzej Ziarniak. Sę-
dziami pomocniczymi byli: Stanisław Wałęsa 
i Mirosław Dzwoniarski. W komisji oceniającej 
zasiadali: Bogumiła Staszak, sołtys wsi Przyjma 
Marek Chlebowski, Sylwester Simiński.

Potyczki Rodzinne 
w Przyjmie

W Potyczkach Rodzinnych rywalizowały reprezen-
tanci wsi Przyjma i Lubiecz

Trzeba uważać!

dami. W sposób bardzo przystępny poznali 
tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się obrzędy Wielkiej 
Soboty związane z przygotowaniem koszyczka 
do święcenia pokarmów. Dzieci dowiedziały się 
o znaczeniu poszczególnych pokarmów, które 
święci się z przeznaczeniem na stół wielkanoc-
ny, czyli m.in. chleba, jajek, wędlin, chrzanu 
i cukrowych baranków.

Po wysłuchaniu opowieści przyszła pora na 
samodzielne wykonanie prac związanych ze 
Świętem Paschy. Przedszkolaki wykonały kur-
czaczki ze styropianowego jajka, a pozostali 
uczestnicy zajęć baranki i zajączki wielkanocne.

Bajecznie kolorowe prace, wyklejane, ryso-
wane i malowane wypełniły ściany bibliotecz-
nego holu, przyciągając uwagę odwiedzają-
cych bibliotekę czytelników.

Anna Nawrocka
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Sport i OSP

6 drużyn stratowało w Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza Goliny, który odbył 
się 17 marca w Kleczewie. Wygrał zespół Red-
Bull w składzie: N.Koliński, M.Koliński, M.Pio-
trowski, M.Głębocki, M.Żabierek, M.Jabłoński, 

25 marca w Szkole Podstawowej w Kaw-
nicach odbyły się Indywidualne Mistrzostwa 
Gminy Golina w Tenisie Stołowym Mężczyzn. 
I miejsce zajął Jacek Flaszyński (Węglew), II 
- Marek Jabłoński (Golina), III - Eugeniusz Pyz-
drowski (Myślibórz), IV - Tomasz Krasiński (Kaw-
nice). 

Uczniowie z Kawnic, Przyjmy, Radoliny 
i Goliny wzięli udział w gminnym etapie XV 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”, który odbył 
się 7 marca w Szkole Podstawowej im. Juliusza 
Słowackiego w Golinie.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce 
zajął Dawid Karpiński (SP Przyjma), II - Bartosz 
Urbański (SP Radolina), III - Wiktoria Jabłońska 
(SP Kawnice). Z Gimnazjum im. Mikołaja Koper-
nika najlepsi byli: Mateusz Durlak, Wiktoria An-
drzejewska i Michalina Domiszewska.  Dobrych 
wyników gratulowali m.in. zastępca burmistrza 
Andrzej Budny, prezes Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego Związku OSP RP Mirosław Dur-
czyński, komendant miejsko-gminny Marek 
Pilarczyk. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne 
nagrody rzeczowe oraz dyplomy. W organi-
zacji konkursu od strony finansowej pomogła 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Golinie.

 Powiat koniński zwyciężył w XIV Zimowej 
Wielkopolskiej Spartakiadzie LZS Miesz-
kańców Wsi Województwa Wielkopol-
skiego o Puchar Przewodniczącego Rady 
Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych, która odbyła się 11 
marca w Wągrowcu. 

W rywalizacji 16 drużyn powiat koniński 
reprezentowali przedstawiciele gmin Golina, 
Stare Miasto, Kleczew, Rychwał i Wilczyn, Za-
wodniczki i zawodnicy rywalizowali w 8 konku-
rencjach sportowych, m.in. w piłce nożnej (rzu-
ty karne do bramki - P.Kusiołek, M.Jabłoński), 
siatkówce, rzucie lotką do tarczy (P.Kwitowska), 
wieloboju rekreacyjnym, podnoszeniu ciężar-

Piłkarski turniej 
o Puchar 
Burmistrza Goliny

Mistrzostwa w 
tenisie stołowym

Młodzież 
zapobiega 
pożarom

Powiat koniński 
najlepszy w 
Wielkopolsce!

Po zaciętej rywalizacji wyłoniono najlepszych zawod-
ników gminy w tenisie stołowym 

Reprezentantka gminy Golina rzucała lotką do tarczy

D.Kubiak. Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki 
w asyście prezesa Konińskiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej Mirosława Durczyńskiego 
trzem najlepszym drużynom oraz najlepszemu 
strzelcowi (N.Koliński) i bramkarzowi (M.Koliń-
ski) wręczył pamiątkowe puchary. Sędzią głów-
nym zawodów był Robert Iwiński.

Srebro zdobył Herkules Golina (A.Budkie-
wicz, R.Budkiewicz, K.Głowacki, D.Drzewiec-
ki, M.Drzewiecki, M.Skowroński, D.Jabłoński, 
M.Furmaniak, R.Kwiatkowski, H.Woźniak), brąz 
– FC Golina (P.Kusiołek, T.Kowalski, M.Jabłoński, 
Ł.Olaszek, K.Stępiński, D.Wziętek, T.Piekarski).

IV miejsce zajęło Spławie (K.Świątek, R.Zbier-
ski, K.Kwitowski, P.Kwitowska, M.Szymczak, 
M.Szygenda, R.Simiński), V – Strażak Radolina 
(M.Wróbel, M.Krzysztof, Ł.Wawrzyniak, M.Wa-
chocki, S.Paszek, T.Czerwiński), VI – OSP Myśli-
bórz (P.Jabłoński, P.Jabłoński, M.Adamski, M.Ol-
szewski, P.Kołodziejczak, J.Czajka).

ka o wadze 17,5 kg czy konkursie wiedzy o LZS 
(T.Nowicki i A.Kwitowski).

Po podliczeniu punktacji z tych dyscyplin 
okazało się, że tytuł najlepszej drużyny i puchar 
trafił do powiatu konińskiego. II miejsce przy-
padło Środzie Wielkopolskiej, a  III powiatowi 
złotowskiemu.

Puchar Przewodniczącego Rady Wielkopol-
skiego Zrzeszenia LZS w imieniu konińskiej 
reprezentacji odebrał Andrzej Nowak, wicesta-
rosta koniński.
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Sport i rolnictwo

Jak co roku, od momentu wejścia Polski do 
Unii Europejskiej, w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa od 15 marca do 15 
maja można składać wnioski o przyznanie po-
mocy w ramach systemów wsparcia bezpo-
średniego za 2012  rok, pomocy finansowej z ty-
tułu wspierania gospodarowania na obszarach 
górskich i innych obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (płatność ONW) 
oraz o przyznanie płatności z „Programu rolno-
środowiskowego” w ramach PROW 2007-2013. 
O wszystkie te płatności można się ubiegać 
składając wspólny wniosek. Wszyscy, którzy zło-
żą wnioski do 15 maja br. mogą liczyć na otrzy-
manie należnych dopłat w pełnej wysokości, 
natomiast osoby, które dostarczą swoje wnioski 
po tej dacie, ale nie później niż do 11 czerwca, 
otrzymają takie płatności pomniejszone o 1 
proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Informacje o systemie wsparcia 
bezpośredniego

W 2012 roku na jednym formularzu wniosku 
rolnicy mogą ubiegać się o następujące rodza-
je płatności, w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego:
• jednolitą płatność obszarową (JPO); 
• uzupełniające płatności obszarowe (UPO): 
- do grupy upraw podstawowych, 
- do powierzchni uprawy chmielu niezwiąza-

nej z produkcją, 
- do powierzchni upraw roślin przeznaczo-

nych na paszę uprawianych na trwałych 
użytkach zielonych (płatności zwierzęce);

• płatności uzupełniające: 
- dla producentów surowca tytoniowego - 

płatność niezwiązana do tytoniu, 
- w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowe-

go - płatność niezwiązana do skrobi;
• specjalną płatność obszarową do powierzch-

ni upraw roślin strączkowych i motylkowa-
tych drobnonasiennych; 

• wsparcie specjalne - płatność do krów; 

Pomoc dla rolników

• wsparcie specjalne - płatność do owiec; 
• wsparcie specjalne do surowca tytoniowego 

- płatność do tytoniu; 
• płatność cukrową; 
• oddzielną płatność z tytułu owoców i wa-

rzyw (płatność do pomidorów); 
• oddzielną płatności z tytułu owoców mięk-

kich.
Ponadto, analogicznie jak w roku 2011, na tym 

samym formularzu wniosku rolnicy mogą 
także ubiegać się o:

• pomoc finansową z tytułu wspierania go-
spodarowania na obszarach górskich i in-
nych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW); 

Informacje o wsparciu z tytułu 
ONW 

W ramach WPR, ale z PROW 2007-13 (czyli z II 
filaru WPR) wspierane jest gospodarowanie na 
obszarach górskich i innych obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania (ONW). 
Gospodarowanie na takich terenach wymaga 
dodatkowych kosztów i większego nakładu 

Już po raz czwarty radni wójtowie i burmi-
strzowie powiatu konińskiego spotkali się,  aby 
rywalizować przy stołach tenisowych. Tradycyj-
nie zawody te odbywały się w hali sportowej 
w Kleczewie. Wzięło w nich udział 25 mężczyzn 
i 4  kobiety z siedmiu  gmin: Golina, Grodziec, 
Kleczew, Sompolno, Wilczyn, Skulsk i Stare Mia-
sto.

Rozgrywki odbywały się dla mężczyzn 
w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 40 
i powyżej 40 lat. Panie walczyły w kategorii 

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Ko-
ninie zaprasza osoby bezrobotne i bierne za-
wodowo z gminy Golina do udziału w kursie z 
zakresu rzemiosła artystycznego, Zapewnia się 
bezpłatne szkolenie, podręczniki, zwrot kosz-
tów podróży publicznymi środkami lokomocji, 
posiłek. Ciekawe zajęcia pozwolą zdobyć nowe 
umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę. Warto 
spróbować.

Adres: Konin, ul. PCK 13; tel. 63 240 61 93

Samorządowcy 
przy stole

Szansa na mały 
osobisty sukces

12 lutego w Kleczewie oraz 18-19 lutego w Ży-
chlinie odbyła się  XIV Zimowa Spartakiada Miesz-
kańców Wsi Powiatu Konińskiego. Reprezentacja 
Goliny w klasyfikacji końcowej zajęła III miejsce. 
Wyniki:

I – Rychwał (93,5)
II – Wilczyn (90)
III – Golina (85)
IV – Kleczew (80)
V – Stare Miasto (78)
VI – Rzgów ( 55,5)
VII – Wierzbinek (9)
Piłka siatkowa. Reprezentacja mężczyzn 

z Goliny: P. Grochociński, K. Strajch, S. Szymań-
ski, Ł. Urban, K. Michalski, M. Jankowski zajęła 
V – VI miejsce. Reprezentacja kobiet z Goliny: 
A. Kończak-Górniak, L.Plewczyńska,, D. Kuszyń-
ska, D.Przybylska, P. Kwitowska, K. Kopczyńska 
zajęła także V – VI miejsce.

Halowa piłka nożna. Reprezentacja Goliny:  
R.Iwiński, J.Szymaniak, M.Mroziński, T.Kowalski, 
J.Sobczak, P.Przybylski, P.Grzegorzewski, A.Ku-
jawa zdobyła II miejsce.
Konkurencje różne:
Podnoszenie ciężarka 17,5 kg: Krystian Kop-
czyński i Karol Galwas
Wielobój rekreacyjny: Weronika Jakubowska 
i Maciej Przebieracz
Przeciąganie liny: K.Kwitowski, D.Klimcza, P.Wi-
tasik, A.Zioła i P.Garbarczyk
Rzut lotką do tarczy: Agnieszka Olszewska i Da-
niel Kaczan
Rzuty karne do bramki: Piotr Kusiołek i Marek 
Jabłoński
Konkurs wiedzy LZS: Adrian Kwitowski i Tade-
usz Nowicki

XIV Zimowa Spartakiada 
Mieszkańców Wsi Powiatu 
Konińskiego

Reprezentacja halowej piłki nożnej

open. Tutaj najlepsze okazały się przedstawi-
cielki Rady Miejskiej w Golinie. I miejsce zajęła 
Urszula Furmaniak, a kolejne: Iwona Kościelska 
i Zofia Kasprzak.

Andżelika Chojnacka, zastępca kierownika Biura 
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Koninie

Dokończenie na str. 6
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Oświata

Zakończyły się konkursy przedmiotowe, or-
ganizowane przez Kuratorium Oświaty w Po-
znaniu. Uczeń Gimnazjum w Golinie - Przemek 
Jabłoński z klasy III g - zdobył najwyższe możli-
we wyróżnienie, czyli tytuł laureata Wojewódz-
kiego Konkursu Historycznego. Przemek jest 
w swojej dziedzinie niepokonany, a historia to 
jego ogromna pasja. Teraz może wybrać każdą 
szkołę średnią, o której zamarzy.

Sukcesem zakończyły się także zmagania 
Karoliny Woźniak – również uczennicy kl. III g 
- która w konkursie z języka polskiego zdobyła 
tytuł finalistki. Natomiast Daria Wojciechowska 
– z klasy III g – zdobyła III miejsce w ogólno-
polskim konkursie na opowiadanie, organizo-

Stanisław Wyspiański nie jest twórcą łatwym, 
nawet dla osób dorosłych. Jednak w czasie Dnia 
Patrona w Szkole Podstawowej w Kawnicach, 
16 stycznia, starano się go przybliżyć uczniom 
w sposób możliwie prosty.

Julia Marciniak przeprowadziła z panem Wy-
spiańskim (w tę rolę wcielił się Piotr Ciepliński) 
wywiad, którego wysłuchali wszyscy ucznio-
wie. W czasie zajęć pracowano metodą projek-
tu „Lekcje z Patronem”, którego głównym celem 
było rozbudzenie zainteresowania historią wła-
snego narodu, przybliżenie postaci Stanisława 

Laureat 
Konkursu 
Historycznego

Od Wyspiańskiego 
do haitańskiego 
balu

Uczniowie ze szkoły w Kawnicach poznali Haiti, kraj 
Ameryki Środkowej

Laureat Konkursu historycznego z opiekunką

Twórczość Stanisława Wyspańskiego można przybli-
żyć w sposób prosty

pracy i by je zrekompensować wprowadzone 
zostały dopłaty ONW w ramach PROW 2007 
-2013. Wysokość wsparcia produkcji rolniczej 
prowadzonej na obszarach górskich i innych 
obszarach o niekorzystnych warunkach go-
spodarowania zależy m.in. od warunków kli-
matycznych i ukształtowania terenu. Na obsza-
rach nizinnych stawka ONW w pierwszej strefie 
wynosi 179 zł/ha, w drugiej strefie - 264 zł/ha. 

Informacje o dopłatach z Progra-
mu rolnośrodowiskowego w ra-

mach PROW 2007-2013

W 2012 roku rolnicy mogą składać wnioski 
- płatność w ramach następujących pakietów 
rolnośrodowiskowych:
• Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 
• Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne 
• Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone: 
- Wariant 3.1.1 Ekstensywna gospodarka na 

łąkach i pastwiskach - tylko wnioski konty-
nuacyjne z lat 2008 - 2010 

- Wariant 3.1.2 Ekstensywna gospodarka na 
łąkach i pastwiskach na obszarach Natura 
2000 - wnioski pierwszoroczne i kontynu-
acyjne

• Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków 
ptaków i siedlisk przyrodniczych poza ob-
szarami Natura 2000 

• Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków 
ptaków i siedlisk przyrodniczych na obsza-
rach Natura 2000 

• Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów 
genetycznych roślin w rolnictwie 

• Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów 
genetycznych zwierząt w rolnictwie 

• Pakiet 8. Ochrona gleb i wód 
• Pakiet 9. Strefy buforowe

Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpo-
średnie, z tytułu ONW i Programu rolnośrodo-
wiskowego za 2012 rok i ich składanie

Od połowy stycznia ARiMR wysyła suk-
cesywnie rolnikom tzw. spersonalizowane 
wnioski o wsparcie bezpośrednie wraz z ma-
teriałami graficznymi i instrukcją wypełnienia 
wniosku. Wnioski są wstępnie wypełnione 
w zakresie deklarowanych w roku 2011 działek 
ewidencyjnych oraz działek rolnych, a więc ich 
wypełnienie nie sprawia problemu. W przy-
padku, gdy rolnik obok ubiegania się o dopłaty 
bezpośrednie i ONW stara się również o płat-
ności rolnośrodowiskowe, to do wniosku o te 
dopłaty musi wypełnić i dołączyć stanowiącą 
integralną część wniosku Deklarację pakietów 
rolnośrodowiskowych PROW 2007-2013. 

Wypełnione wnioski o dopłaty w ramach sys-
temów wsparcia bezpośredniego, ONW i Pro-
gramu rolnośrodowiskowego można złożyć 
osobiście we właściwym biurze powiatowym 
ARiMR, wysłać je pocztą lub też skorzystać z In-
ternetu, czyli wypełnić formularz umieszczony 
na stronie ARiMR. Tam też znajduje się instruk-
cja, jak go przygotować. 

Dokończenie ze str. 5

wanym przez PAH. W Rejonowej Olimpiadzie 
Zdrowego Stylu Życia Joanna Gościak z III d 
zdeklasowała wszystkich pozostałych uczestni-
ków i jako zwyciężczyni reprezentowała rejon 
koniński w etapie wojewódzkim.

Szkoła przystąpiła do realizowanego w wo-
jewództwie wielkopolskim projektu e-Szkoła 
– Moja Wielkopolska. Pozwoli to Gimnazjum 
pozyskać nowoczesny sprzęt (m.in. kompute-
ry, tablice interaktywną, projektor), a jedno-
cześnie skłoni do popularyzacji wśród uczniów 
pracy metodą projektu.

Ewa Kasprzyk 

Wyspiańskiego i jego twórczości oraz rozwija-
nie umiejętności wyrażania siebie w twórczej 
ekspresji plastycznej. Nawet na matematyce 
rozwiązywano zadania, których bohaterem był 
wielki artysta.

W tym roku szkolnym dzieci z oddziałów 
przedszkolnych pod opieką wychowawczyń 
realizowały projekt „Bawimy się razem z Basią”. 
Głównym celem przedsięwzięcia było promo-
wanie postaw otwartości na ludzi o innym ko-
lorze skóry, czy innym wyznaniu.

Basia – to bohaterka książek wydawnictwa 
Egmont. W tym roku, na podstawie opowiada-
nia „Basia i kolega z Haiti”, dzieci poznały kolegę 
Basi – Titiego. Każdy dzień dostarczał nowych 
informacji o kraju Ameryki Środkowej. Wszyscy 
bawili się na haitańskim balu. Zadaniem przed-
szkolaków było wcielenie się w rolę dzieci z róż-
nych części świata.
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Oświata

15 marca w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie 
odbył się III Gminny Konkursu Tańca. W szranki 
stanęło 5 zespołów młodych fascynatów róż-
nych form choreograficznych. Swoje umiejęt-
ności pokazały dzieci z: Przyjmy przygotowane 
przez Agnieszką Borowską z Radoliny pod kie-
runkiem Michała Witkowskiego, z Kawnic, nad 
którymi opiekę sprawowali Dariusz Kuszyński 
oraz Daria Kuszyńska oraz z Goliny, występujące 
pod czujnym okiem Aliny Król. Wszyscy uczest-
nicy zaprezentowali wysoki poziom taneczny. 
Jury w składzie: Lucyna Lenard-Woźniak, Ar-
leta Wieczorek–Stolarska i Agnieszka Pakuła 
przyznało I miejsce reprezentacji z Przyjmy, 
II - dzieciom z Goliny, III - tancerzom z Kawnic. 
Organizatorkami konkursu były: Agnieszka Do-
browolska, Alina Król, Żaneta Wilant i Marzan-
na Zbierska.

P. C.

14 marca Szkoła Podstawowa w Golinie 
była gospodarzem rejonowego etapu XVI 
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Uroczy-
stość składała się z kilku integralnie powią-
zanych z sobą części. Po słowach powitania 
dyrektor Jolanty Kruckiej oraz zastępcy bur-
mistrza Andrzeja Budnego skierowanych do 
zgromadzonych oraz wręczeniu dyplomów 

W tym roku mija 650. rocznica potwierdze-
nia praw miejskich Goliny przez króla Kazimie-
rza Wielkiego. Z okazji gminnych obchodów 
tego wydarzenia uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Golinie przystąpili do realizacji pro-
jektu edukacyjnego: „Golina – moje miasto”. 
W ramach cyklu zaplanowanych działań, któ-
rych koordynatorem jest Przemysław Ciesiel-
ski, a współorganizatorkami Beata Matczak 
i Magdalena Mielcarek-Mirek, młodzi ludzie 
będą przypominać o historii oraz walorach na-
szej małej Ojczyzny. Upust swojej kreatywno-
ści i lokalnemu patriotyzmowi dadzą choćby 
poprzez udział w tematycznych konkursach 
historycznych i plastycznych; przygotowaniu 
plakatów, albumów, wystawy fotograficznej; 
przedstawieniach; stylizowanym na średnio-
wieczny barwnym korowodzie ulicami miasta; 
happeningach czy nagraniu okolicznościowej 
audycji.

 P.C.

Nie minęły dwa lata od odsłonięcia obelisku 
Michała Kobylińskiego i innych Ofiar Katyń-
skich, a już społeczność szkolna z SP Golina 
przystąpiła do pracy nad kolejnym projektem. 
Jego ideą jest upamiętnienie Feliksa Jóźwiaka 
– ostatniego burmistrza Goliny II Rzeczpospo-
litej. To postać zasłużona, o której społeczność 
lokalna zapomnieć nie powinna. Uczniowie 
pragną tym samym oddać hołd człowiekowi, 
który wkopał kamień węgielny pod budynek 
szkoły. Dzięki działaniom Szkoły Podstawowej 
w Golinie biografia i dokonania burmistrza 
będą bliższe mieszkańcom miasta. Służyć temu 
będą m.in. konkursy, wystawy, wieczór poezji. 
Prawdziwie doniosłe wydarzenie dla społecz-
ności lokalnej SP planuje w rocznicę urodzin 
Feliksa Jóźwiaka.

P. K. 
Więcej informacji o Szkole Podstawowej 

w Golinie na: www. spgolina.edu.pl

W styczniu w Szkole Podstawowej w Przyj-
mie przy współudziale SP, Rady Rodziców 
oraz miejscowej OSP została zorganizowana 
choinka szkolna. Uroczystość rozpoczęła się 
występami przygotowanymi przez nauczycie-
li oraz uczniów. Teatrzyk „Biedroneczki” pod 

Tańczyć każdy 
może

Wiedzą, bo są 
z Wielkopolski

To są Twoje 
Golino urodziny!

Pamięci Feliksa 
Jóźwiaka

Bez agresji
w Małej 
Ojczyżnie

W III Gminnym Konkursie Tańca wystartowało 5 
zespołów

Uczestnicy Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Fot. M. 
Wendt

650-lecie Goliny to okazja do przypomnienia, że 
każdy ma obowiązki wobec Małej Ojczyzny

i upominków przyszedł na czas na zmagania 
z testem. Dotyczył on szeroko pojętej historii 
i tradycji Wielkopolski. Z golińskiego „Julka” 
do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się 
przygotowani przez dyrektor Jolantę Krucką 
następujący uczniowie: Magdalena Stolar-
ska, Filip Chwaciński, Daniel Lewiński, Tymo-
teusz Pustelnik, Krystian Konieczka i Mateusz 
Janiszewski.  

P.C.

kierunkiem Anny Podemskiej wystawił profi-
laktyczne przedstawienie pt. „Wilk i zając, czyli 
każdy może się dogadać.” Młodzi aktorzy poru-
szyli kwestie bezpieczeństwa, agresji i dialogu. 
W humorystyczny sposób przekazali istotne 
wartości, o których w życiu codziennym moż-
na zapomnieć. Natomiast Koło Teatralne klas IV 
– VI pod kierunkiem Anety Nowak i Małgorza-
ty Nożewskiej przedstawiło losy „Dziewczynki 
z zapałkami”. 

Od drugiego semestru 2011/2012 r. szkoła 
realizuje zadania związane z projektem eduka-
cyjnym dla klas ,,O” - VI pod nazwą ,,Nasze Małe 
Ojczyzny – 650-lecie Grodu Golina”. Jego koor-
dynatorem jest Ewa Wendt. Poprzez realizację 
tego projektu uczniowie wraz z nauczycielami  
pragną przekazać wiedzę o gminie, w której 
mieszkają, oraz ludziach i instytucjach pełnią-
cych ważną rolę w życiu społecznym (Urząd 
Miejski, Policja, szkoły, przedszkola, Ośrodek 
Zdrowia, apteki, Dom Kultury, Biblioteka Pu-
bliczna itp.).

Najważniejszym celem jest uświadomienie 
dzieciom, że takie wspólnoty, jak rodzina, środo-
wisko lokalne i Ojczyzna stanowią wielką war-
tość w życiu każdego człowieka, a tym samym 
każdy ma wobec nich określone obowiązki.
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GGŁOS
OLINY

Kultura

 Międzynarodowy Dzień Kobiet był w gminie Golina obchodzony w różnych formach. Pa-
nie mogły także uczestniczyć w uroczystych spotkaniach zorganizowanych m.in. w Golinie, 
Kawnicach, Myśliborzu i Węglewie. Przygotowano dla nich różnego rodzaju atrakcje: od 
artystycznych po kulinarne. To święto jest dla pań doskonałym pretekstem do tego, by po-
myśleć o sobie, o swojej urodzie, zdrowiu, rozwijaniu pasji i zainteresowań.

Dzień Kobiet

Kulturalne ferie 

Dzieci biorące udział w zajęciach w Domu Kultury 
pewnie czują się na scenie

WĘGLEW
Pokaz makijażu, prezentację kosmetyków, 

a nawet usługi …wróżki – takie atrakcje przygo-
towało Koło Gospodyń Wiejskich w Węglewie 
z okazji Dnia Kobiet. Druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej ufundowali szampana. Były też 
różnego rodzaju słodkości. Z zaproszenia sko-
rzystało kilkadziesiąt pań. Tak miłej atmosfery 
życzyły sobie do następnego Dnia Kobiet. 

Animatorzy i instruktorzy Domu Kultury or-
ganizują wiele ciekawych zajęć także podczas 
zimowych ferii.  Czarownice, królewny, Czer-
wony Kapturek i inne postaci pojawiły się na 
balu karnawałowym. Kinderbale organizowa-
ne są od pięciu lat. Za każdym razem mają inny 
charakter. Dzieci nieco starszych zaproszono 
na zabawę „Valentine’s Party”.  Walentynki to 
coroczne święto zakochanych. Zwyczajem 
w tym dniu jest wysyłanie listów i karteczek 
walentynkowych. Zabawę prowadził DJ Paweł 
Piesik, który stworzył niepowtarzalny klimat 
sprzyjający zabawie. 

W trakcie całych ferii odbywały się zajęcia 
plastyczne „Kolorowe ferie”, prowadzone przez 
instruktor plastyki Teresę Ewę Rożek. Uczest-
nicy w wieku od 4 do 15 lat poprzez zabawę 
poznawali różne techniki plastyczne: rysowa-
ły, szkicowały, malowały kredkami, pastelami, 

MYŚLIBÓRZ
8 marca członkowie Zarządu Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Myśliborzu zorganizowali 
spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. 
Wzięło w nim udział prawie 30 pań, które 
wspierają działalność druhów z Myśliborza. Dla 
uczestniczek spotkania przygotowano ciepłe 
posiłki, gorące napoje oraz ciasto i okoliczno-

KAWNICE
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kawnicach zaprosili mieszkanki sołectwa 
na uroczystość z okazji Dzień Kobiet. Nie tylko 
panie obsługiwali, ale także dla nich zaśpie-
wali. W części artystycznej zaprezentowali się 
również trochę młodsi artyści, w tym kwartet 
akordeonowy. Poza tym były konkursy dla pań, 
kulinarne słodkości i dużo serdeczności. 

GOLINA
Za sprawą Dnia Kobiet 9 marca wieczorem 

prawdziwe oblężenie przeżywał Dom Kultury. 
Na spotkanie zaproszono panie z pasją: Ma-
riannę Grabowską, Marię Jaśkiewicz oraz wróż-
kę Atara. Ponadto na scenie wystąpił zespół 
„Ad Libitum” , który zaprezentował standardy 
jazzowe. Na stoisku kosmetycznym każda z pań 
mogła zbadać typ cery i wykonać makijaż. Or-
ganizatorzy nie zapomnieli również o zdrowiu. 
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Magnolia przy-
gotowali stoisko, na którym przekazywano 
wiedzę na temat chorób kobiecych i uświada-
miano, że trzeba wykonywać badania. Trady-
cyjnie Dom Kultury przygotował bufet, na któ-
rym nie zabrakło domowych wypieków. 

ściowy tort. Ponadto każda z pań w dowód 
wdzięczności otrzymała kwiatek. Przez cały 
czas wyświetlane były zdjęcia pokazujące dzia-
łalność strażaków. Wszyscy obecni byli zgodni, 
że za rok należy powtórzyć tego rodzaju uro-
czystość. 

Na zajęciach zdobywały wiedzę o teatrze, 
a przede wszystkim uczyły przełamywać nie-
śmiałość i tremę. 

Dom Kultury zaroponował też „Spotkanie 
Bajek”. Podczas ferii zimowych przygotowywa-
no się do wystawienia przedstawienia, którego 
przewodnim tematem były bajki: „Kopciuszek”, 
,,Jaś i Małgosia”, ,,Królewna Śnieżka i krasno-
ludki” oraz wiele innych postaci z magicznego 
świata.

akwarelami i farbami plakatowymi. Na zaję-
ciach dzieci rozwijały swoją wyobraźnię, po-
czucie estetyki i  zdolności manualne.

Dom Kultury zaoferował także zajęcia mu-

zyczne prowadzone przez Artura Wieczorka. 
Ponadto dzieci brały udział w warsztatach 

teatralnych „Zabawa w teatr” prowadzonych 
przez instruktora, animatora kultury Lucynę 
Sapalską. 
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