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Na IX Dni Goliny, które odbędą się 12-13 lipca, mieszkańców i gości 
serdecznie zaprasza Burmistrz Goliny - Tadeusz Nowicki.

Tegoroczne Dni Goliny  to nie tylko zabawa w parku, ale także wiele 
imprez towarzyszących: 

 06.07  IX Dni Goliny: Rajd Samorządowy, godz. 14.00;
 12.07  Otwarty Turniej Piłki Nożnej z okazji Dni Goliny, Boisko Orlik   

 Golina, godz. 9.00;
 13.07  Zawody Wędkarskie z okazji Dni Goliny, Starorzecze Warty –   

 Radolina, godz. 7.00;
 18.07  Wernisaż wystawy „Sztuka jest jedna” w Galerii Przejściowej,   

 godz. 17.00;
 18.07  Koncert harfi sty Michała Zatora, uczestnika programu ,,Mam   

 talent”, godz. 18.00; DK Golina;
 19.07  Dzień z Fundacją ,,Podaj Dalej”, Park Miejski, godz. 15.00. 

Mamy  nadzieję, że Dni Goliny przyciągną tłumy spragnionych rozrywki 
golinian. 
                    Serdecznie zapraszamy!

5 lipca 2014 roku grupa młodzieży z gminy Golina pod opieką 
Moniki Andrzejewskiej i Daniela Jóźwiaka wzięła udział w IX Przystan-
ku PaT. Był to ogólnopolski zjazd młodzieży działającej w grupach PaT 
-Profi laktyka a Ty. Tysiące osób z różnych części Polski bawiło się przez 
kilka dni na Placu Wolności w starym Koninie. Głównym celem spotkania 
było promowanie życia bez uzależnień i promowanie profi laktyki rówie-
śniczej. Imprezę otworzył Grzegorz Jach – Pełnomocnik Komendanta 
Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego, który jest 
pomysłodawcą akcji. Niezwykłym przeżyciem było obserwowanie Gru-
py Żelazny, która zaprezentowała akrobacje lotnicze i udział w PaTosfe-
rze. Swoją obecnością zaszczyciła wszystkich pierwsza dama – Anna Ko-
morowska. Młodzież brała udział w warsztatach zumby oraz w zajęciach 
hip-hopowych. Dużą popularnością cieszyły się warsztaty bębniarskie 
oraz nauka samby.

IX DNI GOLINY

Karta Dużej Rodziny

Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze

Wielkie Ruszenie Gmin 
Powiatu Konińskiego

PaT  - Profilaktyka a Ty

Samorząd

20 drużyn we wszystkich ka-
tegoriach wzięło udział w Gmin-
nych Zawodach Sportowo-Po-
żarniczych, które odbyły się 22 
czerwca na Stadionie Miejskim 
w Golinie.

W grupie seniorów I miejsce 
zajęła OSP Kraśnica, II – OSP Wę-
glew, III – OSP Rosocha. W kategorii kobiet najlepsza okazała się drużyna 
z OSP Przyjma. Za nią uplasowała się OSP Kawnice, a brązowe miejsce 
zajęła OSP Radolina.

W gronie młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców najlepszy 
wynik uzyskali zawodnicy z Myśliborza, przez MDP Radolina i MDP Spła-
wie. W grupie młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt na I miej-
scu uplasowała się drużyna z Radoliny. Ze srebrnej lokaty cieszyły się 
dziewczyny ze Spławia. Brąz wywalczyły zawodniczki z Kawnic.

28 czerwca odbyło się kolejne 
Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu 
Konińskiego. Tym razem go-
spodarzem była gmina Skulsk. 
Podczas imprezy plenerowej 
13 gmin z powiatu konińskie-
go prezentowało wystawne 
ogródki, smakowite kulinaria, 
a także występy artystyczne. Był też konkurs na najsmaczniejszą potrawę 
z ziemniaka oraz najpiękniejszy wianek świętojański. Stoły uginały się 
od pyszności przygotowanych specjalnie na tę okazję. Gmina Golina re-
prezentowana była przez Dom Kultury w Golinie i zdobyła wyróżnienie 
w konkursie na potrawę.

Program Karta Dużej Rodziny skierowany jest 
dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom 
z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od do-
chodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu 
członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z kar-
ty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do 
ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 

25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności. Nośnikiem ulg wynikających z uczestnictwa w Pro-
gramie jest KARTA DUŻEJ RODZINY.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiada-
cze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekre-
acyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować 
nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystę-
pując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honoru-
jemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Karta przyznawana jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Skła-
dając taki wniosek trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów po-
twierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek 
rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest 
zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający 

tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodze-

nia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwier-

dzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o plano-
wanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - 
dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzin-
nym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświad-
czenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument 
potwierdzający tożsamość lub - w przypadku dziecka - odpis aktu urodzenia. 
Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych doku-
mentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia upraw-
nienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Osoby nie posiadające imiennej Karty Dużej Rodziny mogą ją uzyskać 
nieodpłatnie, składając wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Golinie, plac Kazimierza Wielkiego 10, od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30 - 15.30.

Katalog ulg przysługujących rodzinom wielodzietnym uczestniczącym 
w programie znajduje się na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.
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Inauguracja Golińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” 
                           Benjamin Franklin

W Polsce seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę społeczną i tym 
samym jedną z największych grup odbiorców usług publicznych. Dlate-
go uniwersytety trzeciego wieku stały się w ostatnich latach najpopular-
niejszą formą edukacji osób starszych. 

Dzięki grupie inicjatywnej i aktywności seniorów z gminy Golina po-
wołano Goliński Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Bibliotece Publicznej 
w Golinie.

Piątkowe popołudnie 9 maja 2014 roku przejdzie do historii, bo-
wiem tego właśnie dnia odbyła się uroczysta Inauguracja Golińskiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość zaszczycili swoją obec-
nością: burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki, zastępca burmistrza 
Goliny Andrzej Budny, przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie Anna 
Kapturska, radny Rady Powiatu Konińskiego Antoni Kulczak, prze-
wodnicząca Powiatowej Rady Seniorów w Koninie Halina Rogowska, 
prezes Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku Urszula 
Adamska, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie Andrzej 
Krakowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie Henryk 
Janasek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie Dorota Elt-
man, dyrektor Domu Kultury w Golinie Damian Ciesielski. 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Golinie Żanetta Matlewska powita-
ła serdecznie wszystkich zebranych, przybliżając im jednocześnie ideę 
utworzenia Golińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wiele ciepłych 
słów przyszli studenci usłyszeli z ust burmistrza Tadeusza Piotra Nowic-
kiego, który wyraził radość z powstania uniwersytetu oraz podkreślał ko-
nieczność nieustannego zdobywania nowych umiejętności przez osoby 
z pokolenia 55 +, bowiem są one przecież wzorem do naśladowania dla 
swoich dzieci i wnuków. Nacisk na olbrzymie możliwości rozwojowe lu-
dzi starszych kładli także pozostali oratorzy: przewodnicząca Golińskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku Halina Sznycer, prezes Konińskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Urszula Adamska, prezes Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Rzgowie Andrzej Krakowski, przewodnicząca Rady 
Miasta w Golinie – Anna Kapturska, radny Rady Powiatu Konińskiego 
Antoni Kulczak. Posypały się wyrazy uznania, gratulacje, nie zabrakło 
również zapewnień o chęci współpracy i deklaracji wsparcia.

Ważnym momentem uroczystości była immatrykulacja. Legitymacje 
oraz plakietki z logo Golińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 50 słu-
chaczom wręczali: burmistrz Tadeusz Piotr Nowicki i  dyrektor biblio-
teki Żanetta Matlewska. Wszyscy pogratulowali już pełnoprawnym 
studentom i życzyli im, aby uzyskana wiedza, nowe kwalifikacje pozwo-
liły śmielej poruszać się w silnie zinformatyzowanym świecie, brać czyn-
ny udział w życiu społecznym, budować nowy autorytet wśród wnuków, 
rodziny, a także w gronie przyjaciół. Wykład inauguracyjny wygłosił  
Jerzy Łojko. Nie mogło zabraknąć oczywiście tradycyjnej hymnicznej 
pieśni studenckiej Gaudeamus igitur (łac. Radujmy się więc).

Po części oficjalnej czcigodni goście oraz studenci przyjęci w poczet 
Golińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostali zaproszeni na poczę-
stunek. Przy filiżance aromatycznej kawy i herbaty oraz pysznym torcie 
seniorzy dzielili się swoimi wrażeniami z inauguracji, a także snuli plany 
na kolejne miesiące działalności. 

Studentom Golińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku życzymy, by 
towarzyszyły im zawsze: U-uśmiech i wytrwałość; T-twórczość i pomy-
słowość ,W-wytrwałość i wiek bez granic.

Słuchacze Golińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i dyrektor  
Biblioteki Publicznej w Golinie Żanetta Matlewska serdecznie dzię-
kują: Drukarni Trans-Druk za ufundowanie legitymacji; Agencji 
Reklamowej LeonStudio za ufundowanie plakietek; Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w Golinie za ufundowanie tortu.

   
               Karolina Kasprzak, Anna Nawrocka

Kultura
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Inwestycje

 
 

Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko 

 
Szanowni Mieszka cy Gminy Golina, 
 
Po raz kolejny na amach G osu Goli skiego przekazujemy najnowsze informacje zwi zane  
z budowan  na terenie Gminy Golina sieci  gazow .  
 
Prace ziemne zwi zane z budow  sieci rozdzielczej w Golinie s  ju  zako czone. Poni sza mapka 
pokazuje, w jakich ulicach biegnie ruroci g gazowy a tym samym gdzie mo na przy czy  si  do sieci 
gazowej.  

 
 
 
Zako czono równie  prace ziemne na odcinku Sp awie – Barbarka. Do ko ca sierpnia tego roku trwa  
b d  prace zwi zane z budow  sieci przesy owej w Golinie. 
Do sieci gazowej mo na si  równie  przy czy  w miejscowo ciach po o onych wzd u  
wybudowanego ju  ruroci gu od miejscowo ci Kra nica poprzez W glew a  do Goliny. 

Rozstrzygni to przetarg na budow  sieci rozdzielczej w miejscowo ci W glew. Termin wybudowana 
sieci gazowej up ywa 30 wrze nia 2014 r. Na poni szej mapce kolorem ó tym zaznaczono przebieg 
sieci gazowej w W glewie jaka b dzie budowa do 30 wrze nia 2014 r.. Osoby posiadaj ce 
nieruchomo ci wzd u  tej sieci gazowej i zainteresowane przy czeniem si  do sieci gazowej mog  ju  
sk ada  odpowiednie wnioski.  
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Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Zabawa drogą do drugiego człowieka
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goli-

nie nie tylko zrzesza 262 członków z miasta i gminy 
Golina, ale przede wszystkim poprzez swoją różno-
rodną działalność aktywizuje i integruje lokalne spo-
łeczeństwo. Ma także pozytywny wpływ na jakość 
życia seniorów. Emeryci i renciści zamiast siedzieć 
w domu, bardzo licznie przybyli na Piknik Integra-
cyjny, który odbył się 30 maja na Stadionie Miejskim 
w Golinie. Przebiegał pod hasłem: ,,Dobra zabawa to 
najkrótsza droga do drugiego człowieka”.

Na imprezę przybyli również sympatycy i zapro-
szeni goście: burmistrz miasta Tadeusz Piotr Nowic-
ki, radny powiatu konińskiego Zenon Paszek, radna 
Rady Miejskiej w Golinie Iwona Kościelska, radny 
Rady Miejskiej w Golinie Lech Kwiatkowski, dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Golinie Żanetta Matlewska.

Wszyscy uczestnicy pikniku zostali serdecznie 
przywitani przez przewodniczącego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Golinie Stanisława 
Gawrońskiego, który podziękował za przybycie 
i życzył wszystkim dobrej zabawy. Ciepłe słowa 
skierował także burmistrz Goliny Tadeusz Piotr No-
wicki, który wyraził uznanie dla wszystkich seniorów, 
podkreślając jednocześnie ich znaczenie w życiu pu-
blicznym.

Członkowie związku bawili się znakomicie do 
późnych godzin wieczornych, a rozbrzmiewająca 
muzyka zachęcała do wspólnych śpiewów i tańca. 
Energii, kondycji i umiejętności zabawy pozazdro-
ścić im mógłby niejeden młodszy człowiek.

Karolina Kasprzak

Emeryci z Golina na wycieczce w Świerkocinie
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwali-

dów w Golinie stara się uaktywnić tych wszyst-
kich, którzy po zakończeniu pracy zawodowej 
mają nadmiar wolnego czasu, działa na rzecz 
aktywizacji  i przeciwdziała wykluczeniu spo-
łecznemu oraz marginalizacji osób starszych 
i niepełnosprawnych w życiu społecznym. Re-
jonowy Odział Związku w Golinie zrzesza 262 
członków. Z myślą o nich przewodniczący Sta-
nisław Gawroński  przygotował szeroką ofertę 
imprez kulturalno-rekreacyjnych. Największą 
popularnością cieszą się wycieczki. 7 czerwca 
członkowie Rejonowego Oddziału Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Golinie oraz ich sympatycy wybrali się do 
Świerkocina (w gminie Witnica), miejscowości, 
która słynie z ZOO – safari.

Na 20 hektarach przebywa tu 600 zwierząt. 
Miłośnicy dzikiej natury byli zachwyceni  moż-

liwością obejrzenia z bliska przedstawicieli 40 
gatunków żyjących na co dzień w warunkach 
naturalnych w Afryce, Azji, Australii, Ameryce 
i Europie. Podziwiano m.in. lamy, zebry, an-
tylopy, emu oraz niezwykle rzadkie białe lwy. 
W strefie przeznaczonej do pieszego zwiedza-
nia były papugi, sowy, okapi, kozy karłowate, 
które można było pogłaskać oraz nakarmić, co 
niezmiernie fascynowało zwłaszcza dzieci. 

Szkraby pod czujnym okiem ukochanych 
dziadków ochoczo korzystały także z atrakcji 
wesołego miasteczka. Mogły tam do woli bujać 
się na huśtawkach, kręcić na najróżniejszych 
karuzelach, jeździć na  konikach itp. Śmiechu 
i zabawy było co niemiara. 

Po pysznym obiedzie zmęczeni, ale niezwy-
kle zadowoleni uczestnicy wycieczki ruszyli 
w długą drogę powrotną.

Karolina Kasprzak

Seniorzy
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Redakcja: - Panie Burmistrzu, 1 maja mi-
nęła 10.rocznica przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej, czy w Pańskiej ocenie minione 
10 lat to czas dobrze wykorzystany przez 
Polskę.

Tadeusz Nowicki – Burmistrz : - Już nie pa-
miętamy, jak przed 1989 rokiem wyglądała go-
spodarka Polski. Z nostalgią wspominamy cza-
sy, kiedy wszyscy mieli pracę… ale nikt już nie 
wraca pamięcią do czasów kiedy podstawowe 
produkty były reglamentowane. Ja pamiętam 
kartki na cukier, mięso, benzynę… i ogrom-
ne kolejki przed sklepami. Nie twierdzę też, że 
wszystko udało nam się zrealizować, szczegól-
nie wiele można jeszcze zrobić w dziedzinie 
opieki społecznej. W społeczeństwie panuje 
niejednokrotnie poczucie niesprawiedliwości, 
że z pomocy korzystają osoby, które nigdy nie 
powinni z niej korzystać. Borykamy się również 
z dużym bezrobociem, szczególnie dotkliwe jest 
ono na terenach w których upadają zakłady pra-
cy. Gospodarka to układ naczyń połączonych. 
Po stronie korzyści należy wymienić zmieniającą 
się infrastrukturę, po czasach kryzysu zaczynają 
powstawać nowe zakłady. Niemalże w każdym 
domu jest co najmniej jeden samochód, jeden 
komputer, jeden telewizor… Standard życia jest 
dużo wyższy niż jeszcze 20, czy 10 lat temu.

Czy dostrzega Pan korzyści z przystąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej w gminie 
Golina?

Tak jak w całej Polsce, tak i w gminie Golina 
widać korzyści. Choć lubimy narzekać musimy        
z czystym sumieniem stwierdzić, że standard 
życia w gminie uległ poprawie. Dotychczaso-
we programy unijne odcisnęły swoje piętno 
również na naszej gminie.

Rozmowa z burmistrzem Goliny 
Tadeuszem Piotrem Nowickim

W gminie widać korzyści 
z przynależności do UE

której budowa będzie kontynuowana. Jednak 
największą naszą inwestycją drogową była bu-
dowa ulicy Okólnej. Muszę również wspomnieć   
o dofinansowaniu budowy dróg z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych oraz Wielkopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego (tzw. schetynówki). 
Były to drogi: Golina-Spławie, Golina- Golina-
Kolonia, Rosocha-Kolonia dwie ulice w Golinie: 
Parkowa i Polna

Panie Burmistrzu, a co z oświatą?

Oświata jest priorytetem władz samorzą-
dowych od czasu przejęcia szkół przez gminę. 
Chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że obec-
nie dysponujemy jedną z lepszych baz oświa-
towych w powiecie, a może i w województwie. 
Dzięki środkom unijnym udało nam się wyre-
montować i rozbudować szkoły podstawo-
we w Golinie oraz Radolinie łącznie za blisko  
5 milionów złotych. Warto w tym miejscu 
wspomnieć o poprawieniu zaplecza sportowe-
go i wybudowanych „Orlikach” w Kawnicach 
oraz w Golinie. Cały czas przed nami jest bu-
dowa hali sportowo-widowiskowej w Golinie               
w sąsiedztwie gimnazjum.

Jakie inne korzyści przyniosła obecność 
w UE?

Jest ich na pewno wiele i nie sposób je 
wszystkie wymienić, ale wspomnę o wspiera-
niu rolnictwa między innymi poprzez dopłaty 
obszarowe, program „Młody Rolnik” oraz „Mo-
dernizacji Gospodarstw Rolnych”. Niektóre 
firmy z gminy Golina skorzystały z dofinanso-
wania do zakupu maszyn produkcyjnych. Poza 
tym dzięki środkom unijnym wielu mieszkań-
ców korzysta ze szkoleń i kursów podnoszą-
cych ich kwalifikacje zawodowe. 

Dziękujemy za rozmowę.

1 maja 2004 roku Polska stała się oficjalnie członkiem Unii Europejskiej. UE to gospodarczo-polityczny związek państw, działający na rzecz roz-
woju poszczególnych jej członków. Środkiem do tego są m.in. fundusze europejskie. Korzystają z nich także samorządy, formy, osoby prywatne.  
Co 10 lat Polski w Unii Europejskiej oznacza dla gminy Golina? Jaki jest bilans ostatniej dekady?

Czy może Pan podać przykłady?

Z projektów, które zasługują na uwagę nale-
ży wymienić dokończenie budowy kanalizacji 
sanitarnej w mieście Golina (osiedle Starów-
ka) za prawie 5 milionów złotych poza tym 
wybudowanie wodociągów w Węglewskich 
Holendrach, Kolnie, Myśliborskich Holendrach, 
Bobrowie-Łęgu oraz zmodernizowanie hydro-
forni w Golinie na nowoczesną stację uzdatnia-
nia wody (łączna wartość około 5 mln złotych). 
Należy również wymienić remont i moderni-
zacje świetlic wiejskich oraz budynków OSP 
w Golinie, Barbarce, Kolnie, Myśliborzu, Wę-
glewie, Spławiu oraz w Przyjmie. Łącznie zaan-
gażowanych jest tam około 2,5 mln zł. W Go-
linie mamy zrewaloryzowany Plac Kazimierza 
Wielkiego oraz rozbudowę i modernizację 
Biblioteki Publicznej za kwotę prawie 1,3 mln 
zł. Chciałbym powiedzieć, że gdyby nie środki 
unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, nigdy nie bylibyśmy w stanie wyko-
nać tych inwestycji ze środków własnych. Nale-
ży jeszcze wspomnieć szereg działań w ramach 
programów przedakcesyjnych.

Dla mieszkańców ważne są drogi, czy 
w tej dziedzinie coś się zmieniło?

Unia w ograniczonym stopniu wspierała 
samorządy lokalne w budowie dróg a prefe-
rowane były głównie inwestycje autostrado-
we. Z funduszy unijnych wykonano ulice na 
osiedlu Wschód w Golinie oraz ulicę Kwiato-
wą w Kawnicach i drogę w Węglewie. Dzięki 
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ko-
ninie w gminie Golina udało się poprawić stan 
infrastruktury drogowej. Warto wymienić bu-
dowę następujących ulic w Golinie: Cmentar-
nej, Kopernika, Kościuszki, Kolejowej. Rozpo-
częto też modernizację ulicy Poniatowskiego, 

10 lat Polski w Unii Europejskiej
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10 lat Polski w Unii Europejskiej

Lp Nazwa projektu Miejsce realizacji Okres  
realizacji

Wartość inwestycji w PLN
Źródło  

dofinansowaniaOgółem Kwota 
dofinansowania

1 Rekultywacja dróg Brzeźniak,  
Głodowo, Kraśnica

Brzeźniak, Głodowo, 
Kraśnica 2001 425 344 245 000

Program Aktywizacji  
Obszarów Wiejskich

2 Wymiana sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami w Spławiu Spławie 2003 188 705 141 528 SAPARD* (Special Accession Program-

me for Agriculture and Rural Development)

3 Budowa drogi w Brzeźniaku  
i Węglewie Brzeźniak, Węglew 2002 444 138 97 709

Program Aktywizacji  
Obszarów Wiejskich

4 Budowa drogi w Głodowie                 
i Kraśnicy Głodowo, Kraśnica 2002 181 903 122 501

Program Aktywizacji  
Obszarów Wiejskich

5 Budowa dróg gminnych  
na osiedlu Wschód w Golinie Golina 2003 1 293 496 575 537 SAPARD* (Special Accession Program-

me for Agriculture and Rural Development)

6 Budowa kanalizacji deszczowej 
na drodze gminnej w Kawnicach Kawnice 2004 391 511 293 634 SAPARD* (Special Accession Program-

me for Agriculture and Rural Development)

7 Modernizacja stacji  
wodociągowej w Golinie Golina 2004 1 069 737 752 702 SAPARD* (Special Accession Program-

me for Agriculture and Rural Development)

8 Termomodernizacja Sali gim-
nastycznej w Kawnicach Kawnice 2004 118 000 47 000

Program Aktywizacji  
Obszarów Wiejskich

9
Budowa kanalizacji sanitarnej 
z przykanalikami i kanalizacji 

deszczowej w Golinie  
na Os. Starówka

Golina 2004/ 
2005 4 733 955 2 417 744 SAPARD* (Special Accession Program-

me for Agriculture and Rural Development)

10 Remont budynku OSP w Golinie Golina 2004/ 
2005 516 168 225 738 SAPARD* (Special Accession Program-

me for Agriculture and Rural Development)

11 Przebudowa  budynku Szkoły 
Podstawowej w Golinie Golina 2004/ 

2005 2 954 118 2 065 589 Zintegrowany Program Opera-
cyjny Rozwoju Regionalnego

12

Rozbudowa o aulę i studia 
dydaktyczno-artystyczne oraz 
przebudowa Szkoły Podstawo-
wej w celu utworzenia zaplecza 

kulturalno-artystycznego  
w Radolinie

Radolina 2005/ 
2006 625 600 450 000

Sektorowy Program  
Operacyjny Odnowa Wsi

13 Wioska internetowa w Radolinie 
– wyposażenie w komputery Radolina 2008 106 000 106 000 Zintegrowany Program Opera-

cyjny Rozwoju Regionalnego

14
Przebudowa budynku OSP oraz 

wyposażenie świetlicy  
w Przyjmie

Przyjma 2009/ 
2010 1 067 233 452 713

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

15
Przebudowa świetlic Barbarka, 

Kolno, OSP Myślibórz,  
OSP Węglew

Barbarka, Kolno, 
Myślibórz, Węglew

2009/ 
2010 481 484 295 994

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

16
Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej  
na terenie gminy

Węglewskie Holendry, 
Kolno, Myśliborskie 

Holendry, Bobrowo-Łęg, 
Golina

2010 3 626 426 1 888 415
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

17 Zakup śmieciarki Golina 2010 425 000 200 000
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

18 Remont boiska wielofunkcyjne-
go w Przyjmie Przyjma 2012 97 163 63 195

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

REALIZACJA  ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH                  GOLINA

/* Specjalny Przedakcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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10 lat Polski w Unii Europejskiej

Lp Nazwa projektu Miejsce realizacji Okres 
realizacji

Wartość inwestycji w PLN
Źródło 

dofi nansowaniaOgółem Kwota 
dofi nansowania

19 Rewaloryzacja Placu Kazimie-
rza Wielkiego w Golinie Golina 2012/

2013 549 367 345 914
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

20
Porządkowanie gospodarki  

wodno-ściekowej w Golinie – 
kanalizacja deszczowa

Golina 2012/
2013 380 022 231 720

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

21 Przebudowa i rozbudowa Biblio-
teki Publicznej w Golinie Golina 2012/

2013 726 515 460 494
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

22 Przebudowa budynku strażnicy 
OSP w Spławiu Spławie 2012/

2013 174 230 106 238
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

23
Realizacja programu „W trosce 

o wszechstronny rozwój dziecka 
przedszkolnego

Radolina 2011/
2013 498 131 423 411

Program Operacyjny
 Kapitał Ludzki

24 Realizacja programu „Równe 
szanse na starcie”

Golina, Kawnice, 
Przyjma, Radolina

2012/
2013 190 097 122 674

Program Operacyjny
 Kapitał Ludzki

25
Rewaloryzacja ulicy Strażackiej                        

w Golinie polegająca na przebu-
dowie chodników i parkingów

Golina 2014 231 126 146 302
Program Operacyjny

 Kapitał Ludzki

Razem 21 495 469 12 250  749

REALIZACJA  ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH                  GOLINA

Wybrane zdjęcia inwestycji unijnych 

Przebudowa i rozbudowa Biblioteki Publicznej 
w Golinie

Budowa wodociągu w Kolnie w ramach zadania Budowa wodociągu w Kolnie w ramach zadania Budowa wodociągu w Kolnie w ramach zadania 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie gminy”terenie gminy”

Budowa wodociągu w Kolnie w ramach zadania 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gminy”

Szkoła Podstawowa w Golinie Przebudowa świetlic Barbarka, Kolno, OSP Myślibórz, OSP Węglew 
(na zdjęciu OSP Węglew)   

2. Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego w Golinie
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Alina Kozłowska, dyrektor SP w Radolinie

Zmiany jakie zaszły  w moim otoczeniu po 
wejściu do Unii Europejskiej najbardziej zauwa-
żalne są w miejscu mojej pracy, czyli w Szkole 
Podstawowej w Radolinie. Fakt przystąpienia 
do UE, a co z tym się wiąże możliwość pozyska-
nia środków finansowych, otworzyły dla naszej 
placówki nowe perspektywy rozwoju, a przede 
wszystkim możliwości poprawy warunków na-
uki i pracy. W 2006 roku dzięki pozyskanemu 
dofinansowaniu przy   szkole powstało Zaple-
cze Kulturalno-Oświatowe z aulą wykorzysty-
waną na zajęcia wychowania fizycznego oraz 
Wioską Internetową dostępną dla społeczno-
ści lokalnej, wyposażonej również ze środków 
Unii Europejskiej. W ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki w latach 2011-13 
realizowaliśmy projekt skierowany do dzieci 
z oddziałów przedszkolnych oraz ich rodziców. 
Dzięki pozyskanym środkom dzieci miały moż-
liwości wszechstronnego rozwoju, a oddziały 
przedszkolne wzbogaciły się o dodatkowe wy-
posażenie i pomoce dydaktyczne. Natomiast 
uczniowie klas I – III brali udział w programie 
PO KL dotyczącym indywidualizacji nauczania. 
Pozyskane środki finansowe to również możli-
wość doskonalenia zawodowego kadry peda-
gogicznej, i z takich form również nauczyciele 
naszej szkoły korzystali. Z perspektywy 10 lat 
członkostwa w Unii Europejskiej zmiany, które 
zaszły w naszej szkole i otoczeni są olbrzymie.

Mariusz Majewski, prezes OSP Kawnice

Sadzę, że wejście Polski do struktur Unii Eu-
ropejskiej w maju 2004 r. w perspektywie czasu 
miało pozytywny wpływ na moją miejscowość 
i środowisko, w jakim działam i żyję. Inwestycje 
współfinansowane z środków unijnych na tere-
nie mojej miejscowości wpłynęły korzystnie na 
jakość życia jej mieszkańców. Opieram się tutaj 
głównie na działalności społecznej, jaką się zaj-
muję w OSP Kawnice. Realizując długofalową 
strategię rozwoju mojej organizacji poprzez 
stałe inwestowanie w wyposażenie i estetykę 
oraz funkcjonalność budynku wykorzystałem 
środki finansowe pochodzące z Unii na docie-
plenie dachu na remizie. Nie zapominając o ka-
pitale ludzkim, w który też trzeba inwestować, 
napisałem i zrealizowałem kolejny projekt ze 
środków unijnych. Projekt ten pomógł doposa-

Sonda
Co zmieniło w moim otoczeniu przystąpienie Polski  

do Unii Europejskiej?
żyć Orkiestrę Dętą OSP Kawnice w instrumen-
ty i stroje reprezentacyjne. W chwili obecnej 
jestem na etapie podpisywania trzeciego już 
wniosku o dofinansowanie na przeprowadze-
nie szkolenia, które będzie skierowane do osób 
z naszego terenu. Kurs obsługi pilarki spali-
nowej pozwoli jego uczestnikom na nabycie 
umiejętności i wiedzy w bezpiecznym posługi-
waniu się narzędziami spalinowymi. Podsumo-
wując, mimo skomplikowanych i zawiłych pro-
cedur można czerpać z Unii Europejskiej środki 
na rozwój, pod warunkiem, że ma się chęci, za-
angażowanie i odpowiednie predyspozycje. 

Aldona Olesiak, nauczycielka

Dzięki dotacjom pozyskiwanym z Unii Eu-
ropejskiej możemy poprawiać warunki życia 
mieszkańców najbiedniejszych regionów, 
walczyć z bezrobociem, wspierać ochronę 
środowiska,  unowocześniać gospodarkę - ze 
środków unijnych zmodernizowano wiele dróg 
miejskich, autostrad, nastąpił rozwój przemy-
słu i usług, rozwinięto turystykę. Przystąpienie 
Polski do UE to przede wszystkim możliwość 
swobodnego przemieszczania się, osiedlania 
i podejmowania pracy w krajach członkow-
skich. Polacy mogą uczestniczyć w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego, a nasi politycy 
współtworzą prawo, podejmują ważne decy-
zje dla naszego kontynentu. Z pieniędzy UE 
remontuje się również budynki użyteczności 
publicznej, np. w naszej gminie przeprowa-
dzono między innymi remont szkół, Urzędu 
Miejskiego. Europejski Fundusz Społeczny 
zapewnia środki na szkolenia i kursy dla osób 
bezrobotnych bądź współfinansuje zakładane 
przez nich własne firmy.

Stanisław Paszek, sołtys sołectwa Barbarka

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej dzięki 
funduszom unijnym kraj się zmienił całkowicie. 
Powstało wiele potrzebnych inwestycji, przede 
wszystkim dróg. Na wsi rolnicy korzystają z do-
płat obszarowych i środowiskowych. To bardzo 
pozytywne. Ważne jest zwracanie uwagi na 
ochronę środowiska i ekologię. W gminie Go-
lina powstało ok. 140 przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Ustawa śmieciowa też docelo-
wo powinna się przyczynić do lepszego stanu 

środowiska. Ale w tym zakresie potrzebna jest 
dalsza edukacja, bowiem nadal można znaleźć 
śmieci w lesie czy przydrożnych rowach. W su-
mie bilans przynależności do UE należy uznać 
za pozytywny.

Stanisław Przygodzki, emeryt

Nasze wejście do Unii Europejskiej w 2004 
roku to w dużym stopniu zasługa św. Jana 
Pawła II. W początkach Unii ojcowie założyciele 
kierowali się zasadami zgodnymi z naszą wiarą, 
a symbolem stały się gwiazdy – te same, któ-
re otaczają głowę Matki Bożej. Po wielu latach 
wspólnoty jednak coraz bardziej ograniczone 
są zasady naszej wiary.

Co zmieniło w moim życiu wejście Polski do 
UE? Jest poczucie wolności, bezpieczeństwo 
oraz prawie stabilizacja. Wolność to swobod-
ne przekraczanie granic, zatrudnienie na wa-
runkach, jakie mają autochtoni, korzystanie 
z możliwości studiów za granicą. W moim mie-
ście można wskazać na rewitalizację placu Ka-
zimierza Wielkiego, gruntowny remont Szkoły 
Podstawowej, renowację biblioteki, Orliki (Go-
lina i Kawnice), ścieżki rowerowe, uporządko-
wanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, prze-
budowę świetlic i budynków straży w Przyjmie 
i Spławiu.

Pod hasłem „Kapitał ludzki” korzystałem 
z nauki języka, zapoznałem się z komputerem, 
brałem udział w warsztatach i wycieczkach, 
poznałem zabytki, zobaczyłem przedstawienia 
teatralne i filmy.

Sylwester Simiński, sołtys sołectwa Lubiecz

Na pewno skorzystaliśmy na tym, że nasz kraj 
jest w Unii Europejskiej. Otworzyło to bowiem 
możliwość korzystania z różnorodnych fundu-
szy. Ale pożyteczny jest także Fundusz Sołecki, 
dzięki któremu w naszej miejscowości powstał 
plac zabaw wraz z ogrodzeniem. Okres 10 lat 
w UE należy ocenić pozytywnie, widać rozkwit 
w wielu dziedzinach. Rolnicy korzystają z do-
płat. Nie tylko oni, ale także samorządy, korzy-
stają z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Programów unijnych jest dużo. I od operatyw-
ności burmistrza i Rady Miejskiej zależy, aby 
z nich w jak najszerszym zakresie korzystać.

Samorząd
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Trzyletni projekt podsumowany 

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie

26 maja 2014 roku o godzinie 12.00 w centrum Goliny przed budyn-
kiem Biblioteki Publicznej podsumowany został projekt eSzkoła – Moja 
Wielkopolska, który realizowany był w Gimnazjum im. Mikołaja Koper-
nika w latach 2011 – 2014 we współpracy z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputero-
wej. Celem projektu było wdrożenie programów rozwojowych z zakresie 
stosowania w kształceniu metody projektu i nauczania problemowego. 

W golińskim gimnazjum zrealizowanych zostało 9 projektów, w któ-
rych uczestniczyło 108 uczniów, 9 nauczycieli oraz wielu bezinteresow-
nych ludzi, dla których ważne stało się powodzenie projektu. Podczas 
prac projektowych uczniowie wykonali tysiące obliczeń matematycz-
nych pozwalających odmierzyć właściwe proporcje do upieczenia chle-
ba, do przygotowania dania wielkopolskiego jakim są pyry z gzikiem, 
do zrobienia sera z mleka krowiego czy też z mleka koziego. Dyrektor 
szkoły Jan Kasprzak wyraził dumę i zadowolenie z efektów pracy swoich 
uczniów i nauczycieli. W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano pro-
jekty: „Czarna krowa w kropki bordo”, którego opiekunem była Wiolet-
ta Sobczak, „Podwodny świat” realizowany pod opieką Agaty Wojdyń-
skiej–Zellek oraz projekt „Wielkie czasu odmierzanie – czasoodmierzacz”  
Jolanty Krawczyk. Głównym celem uroczystości podsumowania pro-
jektu było odsłonięcie zegara słonecznego oraz przekazanie go na wła-

sność włodarzom i mieszkańcom Goliny, jako symbol realizacji działań 
młodzieży. Uroczystego odsłonięcia dokonali: Burmistrz Goliny Tadeusz 
Piotr Nowicki, Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Kapturska, opiekun 
projektu Jolanta Krawczyk oraz uczniowie realizujący projekt.

Nie tylko zegar słoneczny stał się wymiernym efektem pracy w pro-
jekcie. Zespół zajmujący się zgłębianiem wiedzy na temat czarnej kro-
wy w kropki bordo zgromadził ogromną ilość przedmiotów „z duszą” 
pochodzących z lat 60., 70. i 80. ubiegłego stulecia. Grupa uczniów zaj-
mująca się badaniem świata podwodnego zaprojektowała i zbudowała 
akwarium, dzięki któremu wszyscy uczniowie będą mogli naocznie ba-
dać podwodny świat. Należy wspomnieć, że realizacja tych wszystkich 
działań nie zakończyłaby się sukcesem, gdyby nie wielkie serca ludzi 
dobrej woli, którzy ofiarowali swój czas, umiejętności oraz wspierali ma-
terialnie. Wszystkie przedsięwzięcia uczniów całym sercem wspierała 
dyrekcja szkoły. Burmistrz Goliny, Tadeusz Piotr Nowicki, objął honoro-
wy patronat nad uroczystością odsłonięcia zegara.

Koordynator projektu – Justyna Sieczkowska

Oświata
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Oświata

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

Nauka w Szkole Podstawowej w Kawnicach to nie tylko konwencjo-
nalne lekcje w ławkach.  Na Kole Historycznym pod kierunkiem Ireny 
Śmigielskiej uczniowie, korzystając z projektora cyfrowego, przedsta-
wiali swoje referaty związane z ich zainteresowaniami.  Na zajęciach te-
atralnych Tomasza Chabrosa dzieci ćwiczyły dykcję, różnego rodzaju im-
prowizacje, a podsumowaniem pracy  było przedstawienie „Babcia Jaga” 
prezentowane wszystkim przedszkolakom i uczniom naszej szkoły. 

W lutym dzieci były w Tropical Icelands, gdzie nie tylko świetnie ba-
wiły się na basenach i zjeżdżalniach wodnych, ale poznały egzotyczny 
klimat, samodzielnie poruszały się po obiekcie,  miały okazję posługiwać 
się językiem angielskim. 

22 maja klasa 5a brała  udział w  projekcie edukacyjnym opracowa-
nym przez Tomasza Chabarosa „Nasza mała ojczyzna jest piękna i cie-
kawa”,  w ramach którego odbyły  się  lekcje z zasad ruchu drogowego, 
języka polskiego, edukacji regionalnej,  przyrody, a wszystko to w  trak-
cie wycieczki rowerowej  przez Węglewskie Holendry, nadbrzeże Warty, 
Kolno. Efektem wyjazdu są  4 piękne albumy wykonane przez dzieci. 

26 maja nasi uczniowie wyjechali na wycieczkę, której trasa wiodła 
przez Toruń, Golub-Dobrzyń do Trójmiasta. W Żywym Muzeum Piernika 
uczestnicy wyjazdu własnoręcznie wykonali m.in. pamiątkowe pierniki. 
W zamku w Golubiu-Dobrzyniu spędzili noc. Komnaty, w których zakwa-
terowali się młodzi turyści, urządzone były w prawdziwie królewskim 
stylu i robiły ogromne wrażenie. Przedtem jednak na wszystkich czekały 
atrakcje – strzelanie z łuku do tarczy, rzuty oszczepem do celu, zajęcia 
artystyczne w zdobieniu papieru i warsztaty rzeźbiarskie w glinie. Kie-
rownikiem wycieczki była Karolina Rzeszotarska. 

2 czerwca uczniowie klas II i III udały się na wycieczkę autokarową do 
Poznania. Dzieci oglądały wspólnie z prezydentem Polski Bronisławem 
Komorowskim m.in. poznańskie koziołki. Była też okazja do rozmowy 
i wspólnego zdjęcia. Organizatorem wycieczki Barbara Robak.

13 czerwca 42 uczniów brał udział w wycieczce do Poznania i Puszczy-
kowa. W kinie IMAX oglądały niesamowite zdjęcia przestrzeni kosmicz-
nej wykonane przez teleskop Hubble, zobaczyły jak wygląda praca ko-
smonautów. W Muzeum Archeologicznym poznały ciekawostki z życia 
w starożytnym Egipcie i w średniowieczu. W Palmiarni miały niebywałą 
okazję „przejść” przez różne strefy klimatyczne, o których uczyły się na 
lekcjach  przyrody. Zobaczyły charakterystyczną roślinność. Na koniec 
dotarły do Puszczykowa do Muzeum Arkadego Fiedlera, by podziwiać 
przebogate zbiory podróżnika i pisarza oraz replikę karaweli Krzysztofa 
Kolumba „Santa Maria”.

Klasa 4b w ramach projektu „Człowiek mądry może uczyć sie zawsze 
i wszędzie” 17 czerwca uczestniczyła w wycieczce rowerowej nad Jezio-
ro Głodowskie. Uczniowie ćwiczyli umiejętności prawidłowego porusza-

nia się po drogach publicznych. W Puszczy Bieniszewskiej rozpoznawali 
gatunki drzew, a nad naszym pięknym jeziorem opisywali krajobraz. 
Pomysłodawcą i kierownikiem projektu i wycieczki do Poznania był  
Tomasz Chabros .

4 czerwca odbył się  Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej „Siatkówka 
dla najmłodszych” o Puchar Burmistrza Goliny. Jest to nowa forma roz-
grywek dla najmłodszych, która cieszyła się bardzo dużym zaintereso-
waniem z ich strony. 

Gminny Dzień Sportu

W  Toruniu

Spotkanie z prezydentem Polski Bronisławem KomorowskimGminny Dzień Sportu
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Nikt z uczestników nie myślał o zmęczeniu i w każdym meczu dawał 
z siebie wszystko, a najlepszym podsumowaniem turnieju były szczere 
uśmiechy na twarzach dzieci. Po wyrównanej walce najlepszym zespo-
łem została drużyna naszej szkoły.

Pomysłodawcą i organizatorem turnieju była J.Grabia, która wszyst-
kim uczestnikom dziękuje za przybycie i zaprasza na kolejny turniej.

18 czerwca z okazji Szkolnego Dnia Sportu odbyły się mecze piłkar-
skie, biegi sztafetowe i turniej w żonglowaniu piłką. Puchar Dyrektora 
Szkoły zdobyła klasa 6b. Na koniec uczniowie zagrali przeciwko drużynie 
nauczycieli w piłkę siatkową. Z pierwszego tego typu meczu  nauczycie-
le wyszli zwycięsko.  Nie można nie wspomnieć o sukcesach sportowych 

dziewcząt:  1.miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Dziew-
cząt w Kawnicach, 3.miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt w Wilczynie, 5 Miejsce w Finale Wojewódzkim w Piłce Nożnej 
O Puchar Tymbarku w Śremie. Gratulacje należą się Dariuszowi Kuszyń-
skiemu.

Wszystkie  formy nauki, które utrwalają nabyte wiadomości i umiejęt-
ności, poszerzają zainteresowania dzieci, wpływają na ich wszechstron-
ny rozwój i przynoszą wymierne korzyści – budzą ciekawość światem, 
potrzebę uczenia się, co jest podstawą osiągania przez uczniów sukce-
sów.

Przygotowała: SP w Kawnicach

Oświata

W Puszczykowie

Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowe

Na molo w Sopocie

Na stadionie w Gdańsku

Uczestnicy wycieczki rowerowej
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KulturaOświata

Podsumowania i rocznice 
Koniec roku szkolnego 2013/2014 upłynął w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pod znakiem podsumowań i rocznic. 
Poniżej relacja z tych wydarzeń.

Podsumowanie programu 
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Jubileuszowy apel na dziedzińcu szkoły

1 czerwca 2014 r. minęło dokładnie 40 lat 
od nadania Szkole Podstawowej w Golinie 
imienia jednego z najwybitniejszych poetów 
polskiego romantyzmu – Juliusza Słowackiego 
- a co za tym idzie także widomego znaku jego 
opieki nad bracią uczniowsko-nauczycielską, 
czyli sztandaru. Nie zachowały się autentyczne 
materiały z 1974 roku upamiętniające tamte 
uroczyste chwile.

2 czerwca 2014 roku z okazji jubileuszu od-
był się niecodzienny apel. Miejscem tej wyjąt-
kowej akademii był dziedziniec szkoły, gdzie 
w centralnym jego punkcie znajdował się 
sztandar, o którego godną prezentację zadbali: 
Weronika Filocha, Sandra Żerkowska i Piotr Sta-
szak. Wszyscy tam zgromadzeni dzięki lirycz-
nym wierszom, nostalgicznym piosenkom oraz  
historycznemu komentarzowi mogli pochylić 
się nad znaczeniem wydarzeń z 1 czerwca 1974 
r. Dopełnieniem montażu słowno–muzycznego 
był wymowny polski taniec – polonez, stano-
wiący widzialny dowód pamięci o tych, którzy 
przeżyli tamte chwile. Podkreślił też przywiąza-
nie uczniów do tradycji golińskiej podstawów-
ki. Przygotowany z rozmachem i zamysłem 
organizacyjnym apel był zasługą współpracu-
jących z sobą grup uczniów, nauczycieli i pra-
cowników szkoły. O słowo mówione: Agaty 
Sieczkowskiej, Oliwii Nowak, Natalii Szmytkie-

40 lat z Juliuszem Słowackim

wicz, Dominika Lewandowskiego, Miłosza Łu-
kasiewicza, zadbał i nad całością czuwał Prze-
mysław Ciesielski. O występ chórku szkolnego 
„Rytm” oraz dobór odpowiedniego repertuaru 
zatroszczyła się Monika Łasińska. Niewątpliwie 
akcentem specjalnym apelu był polonez wyko-
nany przez: Wiktorię Dębińską, Adama Zieliń-
skiego, Dominika Perlińskiego, Oliwię Tylman, 
Miłosza Perlińskiego, Sebastiana Mioduckiego, 
Jakuba Sędziaka, Justynę Jabłońską, Wiktorię 
Dunaj i Darię Sutą. O ich należyte przygotowa-
nie zadbała Liliana Czajkowska. Wymowną de-
korację przygotowali na tę wyjątkową chwilę: 
Magdalena Mielcarek–Mirek, Beata Matczak, 
Kinga Bąkowska, Iwona Kasprzak, Justyna 
Szczot przy pomocy Aliny Przybysławskiej i Ja-
rosława Bartłomiejczaka. Usłyszane podczas 

Podsumowanie programu! 
27 maja w Szkole Podstawowej im. Juliusza 

Słowackiego w Golinie odbyło się  podsumo-
wanie  programu ,,Szkoła Promująca Zdrowie”. 
Uroczystość ta miała na celu  zaprezentowanie 
kilkuletnich osiągnięć i  dokonań placówki. 
Uczniowie i nauczyciele przystąpili do reali-
zacji projektu 27 września 2011 roku. Jego 
koordynatorem została Małgorzata  Iwińska. 
Przez 3-letni okres przygotowawczy podjęli 
oni wiele różnorodnych działań: było to m.in. 
propagowanie  właściwego  trybu odżywiania 
się, aktywności fizycznej oraz szeroko pojętych 
postaw prozdrowotnych i bezpieczeństwa. 
Tworzenie „Szkoły Promującej Zdrowie” wyma-
gało twórczej i aktywnej pracy oraz kreatyw-
ności i pełnego zaangażowania wielu osób. 

Efektywna współpraca dyrekcji, nauczycieli, 
uczniów, pracowników niepedagogicznych 
oraz rodziców spowodowała, że czas realizacji 
tego programu przebiegł prawidłowo z peł-
nym naciskiem na realizację jego założeń. 

W uroczystości wzięli udział: koordynator 
rejonowy i starszy wizytator Dorota Rogal-
ska–Daszkiewicz, kierownik Sekcji Oświaty 
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  Aneta Mora-
lewska–Bembenek i Małgorzata Owczarek, 
dyrektor MODN Krzysztof Wereszczyński, bur-
mistrz Goliny Tadeusz Nowicki. Przygotowano 
okolicznościową  prezentację multimedialną 
podsumowującą program oraz występy dzieci. 
Co robić, by zdrowo żyć, uświadomili wszyst-
kich zgromadzonych „śpiewająco” uczniowie 

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie

oddziałów przedszkolnych oraz  młodzi  adep-
ci sztuki teatralnej w przedstawieniu pt. „Baba 
Jaga u dentysty”. Zatańczył też zespół „Allegro”. 
Swój talent wokalny pokazała rozśpiewana kla-
sa integracyjna. Na zakończenie zaprezentował  
się zespół regionalny „Czerwone korale” w tań-
cu „Moja Maryneczka”. Po skończonej części ar-
tystycznej zgromadzeni goście mogli obejrzeć 
przygotowane tematyczne wystawki.

Golińska podstawówka została zgłoszona do 
Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdro-
wie. Zespół w składzie: Monika  Borek, Aleksan-
dra Bukowska, Iwona Derek, Piotr Jabłoński, 
Żaneta Wilant, Justyna Szczot, Beata Matczak, 
pod kierunkiem Małgorzaty Iwińskiej, może 
swoje działania zaliczyć do udanych.

Koordynator programu
Małgorzata Iwińska

apelu poetyckie refleksje na pewno przywołały 
choć na moment wspomnienia sprzed 40 lat, 
podobnie jak i ludzi, którzy przeżywali to hi-
storyczne wydarzenie oraz budowali ówczesny 
wizerunek golińskiej podstawówki. 

Przemysław Ciesielski



15

G
ŁO

S 
G

O
LI

N
Y 

• L
IP

IE
C 

20
14

Dom Kultury w  Golinie

IV Bieg Konwaliowy

Dom Kultury w Golinie zaproponował w tym roku 
wiele majówkowych atrakcji w różnych stylach: Było 
muzycznie, rodzinnie , sportowo i aktywnie...

Ci , którzy przybyli 3 maja do Parku Miejskiego 
nie nudzili się ani chwili. Na scenie wiele się działo. 
Artystyczne pokazy zainicjował piękny show wokal-
no-taneczny przygotowany przez maluchy z Przed-
szkola Baśniowy Dworek. Następnie zaprezentowały 
się uzdolnione dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
Juliusza Słowackiego oraz Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika w Golinie. Na scenie obejrzeliśmy zespół 
Allegro i Kabaret IDENTYKO. Mieliśmy okazję także 
usłyszeć m.in. ,,Cicho” z repertuaru Ewy Farnej w wy-
konaniu Kasi Szubińskiej oraz wiele innych utworów 
zaprezentowanych przez gimnazjalistów prowadzo-

Majówkowy „zawrót głowy”
nych pod kierunkiem Małgorzaty Karpińskiej.

Nie mogło zabraknąć oczywiście zespołów dzia-
łających przy Domu Kultury w Golinie. Panie z grupy 
„Senior” zaśpiewały piosenki biesiadne i popular-
ne szlagiery, a młodzi artyści z Video–Stars przede 
wszystkim znane polskie przeboje. W nastrój zabawy 
wprowadził publiczność zespół taneczny „Tilt”.

Dla lubiących mocne rockowe brzmienia wystąpi-
ła grupa King Rockers - gwiazda wieczoru. Zwieńcze-
niem imprezy była dyskoteka z DJ-em.

Wielka Majówka to pierwsza z organizowanych w 
Golinie w okresie wiosenno– letnim imprez plenero-
wych. Mamy nadzieje, że kolejne przyciągną równie 
wielu golinian.

   Karolina Kasprzak

IV Bieg Konwaliowy w Golinie rozpoczął się wspaniale a skończył..... 
ale po kolei.

W samo południe wystartowały biegi dla dzieci, młodzieży oraz bieg z 
mamą. W poszczególnych kategoriach wzięło udział 160 dzieci z przed-
szkola, szkół i gimnazjum. Dużą popularnością cieszył się bieg z mamą 
na okoliczność nadchodzącego Dnia Matki. Także obecni ojcowie nie 
zostali pozbawieni szansy startu ze swoimi pociechami. Była słoneczna 
pogoda, nagrody dla dzieci i dobra zabawa.

Zgodnie z programem imprezy, o godz. 16.00 rozpoczęły się zawo-
dy dla dorosłych. Poszczególne konkurencje: rajd rowerowy, rajd nordic 

walking oraz biegi na 3 i 9 km zgromadziły 136 osób. Dopisali goście, 
klubowicze, dawno nie widziani znajomi, sąsiedzi. 

Gdy rowerzyści ruszyli w trasę, uczestnicy nordic walking i biegacze, 
rozpętała się potężna burza. Pociemniało, zerwał się wiatr i spadł ogro-
my deszcz. Leśna trasa została dosłownie rozmyta. W takich okoliczno-
ściach biegli i maszerowali nasi odważni sportowcy.

Zabawa zamieniła się w wyzwanie. Nigdy nie zapomnimy tego dnia. 
Dziękujemy za wytrwałość i wyrozumiałość. 

Kultura
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DOM KULTURY W GOLINIE

PRACOWNIA PLASTYCZNA: godz. 14:00-16:00 

12 13.07 Program animacyjny dla dzieci w ramach IX Dni Goliny, 
godz. 16:00 Park Miejski  

15 16 17.07 Zajęcia plastyczne w plenerze dla dzieci i młodzieży 

23 24 25.07 Zajęcia plastyczne 

6 8.08 Zajęcia z rzeźby dla dzieci i młodzieży 

13 14.08 Warsztaty batiku na papierze dla dzieci i młodzieży 

20 21 22.08 Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży  „Bawimy się 
technikami plastycznymi” (rysunek konstrukcyjny ołówkiem, 
węglem, piórkiem, tuszem, patykiem; grafika: monotypia i linoryt; 
malarstwo – akwarelowe, pastelowe) dla dzieci i młodzieży 

 

LIPIEC: Z MUZYK ZA PAN BRAT

Zajęcia muzyczno-wokalne, nauka gry na instrumentach, próby 
zespołów – zajęcia przez cały lipiec – poniedziałki, środy, piątki  
w godz. 13:00-15:00. 

LIPIEC SIERPIE : „Wakacyjne ta ce”

Zajęcia taneczne w każdą środę; godz. 13:00 

Rajdy rowerowe:

27.07 Rajd rowerowy do Lichenia 

15.08 Rajd rowerowy z Radiem Konin 

30.08 Golina: Rowerowy zawrót głowy ze Stowarzyszeniem 
Solidarni w Partnerstwie 

www.dkgolina.pl 

 

 

 

 

 

 

 

LIPIEC Z BIBLIOTEK PUBLICZN W GOLINIE

Poniedzia ek: 11:00-13:00 „Podróże małe i duże po literaturze” 

Wtorek: 16:00-17:00 „Akademia Malucha” 

roda:  11:00-13:00 „Nagrywamy audiobook” 

Czwartek: 16:00-18:00 „Gry i zabawy edukacyjne” 

Pi tek: 10:00-12:00 „W świecie bajki  

Na zakończenie akcji letniej – NOC FILMO ERCÓW – nocka  
w bibliotece 

Wspólne dzia ania BP i DK:

LIPIEC:

Poniedzia ek  – Świetlica Wiejska w Węglewie;  
godz. 11:00-13:00 Blok literacko – plastyczno – muzyczny 

Poniedzia ek - Przyjma  Filia BP; godz. 15:00-17:00  
Blok literacko – plastyczno – muzyczny 

Wtorek – BP Golina (Akademia Malucha); godz. 16:00-17:00 

roda – Sala OSP w Kawnicach; godz. 16:00-18:00 
 Blok literacko – plastyczno – muzyczny 

Czwartek – Animacje plenerowe – godz. 10:00-12:00 

Pi tek – Świetlica Wiejska w Radolinie; godz. 10:00-12:00  
Blok literacko – plastyczno – muzyczny 

28.08 Wakacyjny rajd dla dzieci i młodzieży do Muzeum 
Rzemiosła Artystycznego w Węglewie Kolonia. W programie: 
zwiedzanie muzeum, ognisko, śpiew i animacje. Wyjazd o godz. 
11:00 
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