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Gimnazjum w Golinie

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Gimnazjum im. 
Mikołaja Kopernika w Golinie rozpoczęli kolejny już, 
szesnasty rok szkolny. Uroczysty koniec wakacji ogłosił 
dyrektor szkoły Jan Kasprzak, który życząc młodzieży 
i pracownikom wytrwałości i satysfakcji z osiąganych 
wyników, podkreślił doskonały wynik osiągnięty przez 
młodzież w ubiegłym roku szkolnym. Zwracając się 
do trzecioklasistów, dyrektor życzył sobie i młodzie-
ży na egzaminie wyniku przynajmniej tak dobrego 
jak ubiegłoroczny. Życzenia dla uczniów i nauczycieli 
skierował również obecny na uroczystości burmistrz 
Goliny Tadeusz Piotr Nowicki. Burmistrz życzył uczniom 
przede wszystkim zadowolenia z wyników i satysfakcji 
z włożonego w pracę wysiłku. Podobne życzenia skie-
rowała do wszystkich Anna Wicińska, przewodnicząca 
Rady Rodziców. Uroczystość zakończył krótki występ 
przygotowany przez młodzież pod kierunkiem Michała 
Przybylskiego i Ireny Elantkowskiej, która odpowiadała 
za organizację i prowadzenie całości.

E. Kasprzyk

Szkoła Podstawowa 
w Golinie

Wakacyjne wojaże, przygody nad morzem czy 
w górach to już tylko wspomnienia, bo nadszedł już 1 
września, który nieodłącznie kojarzy się z powrotem do 
obowiązków uczniowskiej i nauczycielskiej pracy. Tego 
dnia placówki oświatowe różnych poziomów naucza-
nia zainaugurowały nowy rok szkolny. Podobnie było 
w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Go-
linie. Poranne uroczystości zgromadziły w miejscowej 
sali gimnastycznej uczniów, nauczycieli i rodziców oraz 
gości: posła na Sejm RP Jacka Kwiatkowskiego oraz bur-
mistrza Goliny Tadeusza Piotra Nowickiego.

Na początku każdego z dwóch oficjalnych spo-
tkań zebrani obejrzeli montaże słowno-muzycz-
no-taneczne. O ich sprawny przebieg zadbały: Kor-
nelia Topor–Pustelnik, Alina Król, Iwona Kasprzak 
i Agnieszka Pakuła. Dopełnieniem części oficjalnych 

były słowa powitania wypowiedziane przez dyrektor 
Jolantę Krucką do braci uczniowskiej i grona peda-
gogicznego, wśród którego pojawiła się nowa twarz 
– katechetka s. Liliana Socha CSDP. Następnie odbyły się 
spotkania z wychowawcami poszczególnych klas.

Ważnym elementem inauguracji nowego roku szkol-
nego była poranna msza św. odprawiona w kościele pw. 
Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie. O przygotowanie 
Eucharystii zadbała katechetka – s. Laurencja Chodźko 
CSDP.

Przemysław Ciesielski

Szkoła Podstawowa 
w Kawnicach

W Szkole Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kaw-
nicach tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie 
ze szkołą poprzedziła uroczysta msza święta, po której 
wszyscy udali się do szkoły, gdzie rozpoczął się apel. Na 
sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, nauczy-
ciele i rodzice. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 
zaczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz 
przypomnieniem najważniejszych informacji związa-
nych z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Następ-
nie głos zabrała dyrektor Halina Warzychowska, która 
życzyła uczniom spokojnej i owocnej pracy oraz wielu 
sukcesów w roku szkolnym 2014/15. W swoim wystą-
pieniu dyrektor podkreśliła również ważną rolę, jaką od-

grywa edukacja w życiu każdego człowieka. Na koniec 
wszyscy odśpiewali hymn szkoły. Po zakończeniu części 
oficjalnej uczniowie udali się do klas na spotkania ze 
swoimi wychowawcami.

W bieżącym roku szkolnym do klas I – VI uczęszczać 
będzie 191 uczniów, a do oddziałów przedszkolnych 
59 dzieci.

Nowy rok 
szkolny 
2014/2015

Z życia gminy
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Mszę świętą odprawił ks. Piotr Ziółkowski, proboszcz parafii 
Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach

Przekazanie dożynkowego chleba

Wieniec z Kraśnicy reprezentował gminę Golina na Dożynkach Powiatowych w Kleczewie

Z życia gminy

Dożynki 
Gminno-
Parafialne 
w Kraśnicy

Mimo nie najlepszej pogody, wielu mieszkańców 
oraz gości wzięło udział w Dożynkach Gminno-Pa-
rafialnych, które odbyły się 24 sierpnia w Kraśnicy. 
To wyjątkowy czas zwłaszcza dla tych, którzy wiele 
miesięcy ciężko pracowali na roli. Dożynki były oka-
zją do świętowania oraz podziękowania rolnikom za 
ich trud. Mszę świętą dziękczynną za zebrane plony 
odprawił ks. Piotr Ziółkowski, proboszcz parafii Matki 
Bożej Pocieszenia w Kawnicach.

Uroczyste obchody święta plonów rozpoczęły się 
od powitania barwnego korowodu, który przema-
szerował przez wieś na plac Kółka Rolniczego w Kra-
śnicy. Tam starostowie dożynek: Maria Kopczyńska 
i Władysław Witasik przekazali chleb oraz tradycyjny 
wieniec burmistrzowi Goliny Tadeuszowi Piotrowi 
Nowickiemu.

,,W imieniu całej społeczności gminnej dziękuję 
wszystkim rolnikom za całoroczny trud oraz życzę sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy. Szanujcie każde ziar-
no zboża kryjące w sobie cudowną moc życia.Myślę, 
że najdobitniej uczcił pracę rolnika Wielki Polak, Pa-
pież Św. Jan Paweł II mówiąc na spotkaniu z rolnikami 
w Krośnie w 1997 roku: „Pragnę oddać hołd miłości 
rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła moc-
ny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. 
W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach naj-
bardziej dramatycznych w dziejach narodu ta miłość 
i przywiązanie do ziemi okazywały się niezmiernie 
ważne w zmaganiu o przetrwanie. Dzisiaj, w czasach 
wielkich przemian, nie wolno o tym zapominać. Od-
daję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. 
Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywa-
ły chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były go-
towe tej ziemi strzec i bronić” – powiedział burmistrz 
Goliny.

W konkursie wieńców dożynkowych oceniano 14 
prac. Każda była ciekawa i oryginalna. Jury w skła-
dzie: Stanisława Jasiczek, Ewa Kacprowicz, Teresa Ro-
żek, Ewa Wendt, Damian Ciesielski nie miało łatwego 
zadania. I miejsce zajęła Kraśnica, II – Głodowo, III – 
Kawnice i Rosocha. Pozostałe wieńce – przygotowały 
je: Brzeźniak, Myślibórz, Lubiecz, Spławie, Adamów, 
Radolina, Przyjma, Kolno, RSP Węglewskie Holendry – 
otrzymały wyróżnienia. W konkursie na najbezpiecz-
niejszą zagrodę gminy nagrodę przyznano Markowi 
Michalakowi.

Organizatorzy zadbali o ciekawą oprawę muzycz-
ną, atrakcje dla najmłodszych, poczęstunek swojską 
grochówką oraz wiele innych atrakcji. Część arty-
styczną zainaugurował Zespół Śpiewaczy „Senior”, 
który przygotował okolicznościowy program arty-
styczny. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wy-
stępy młodzieży szlifującej swój talent pod okiem 
Artura Wieczorka – instruktora muzyki w Domu Kul-
tury w Golinie. Ponadto na scenie zaprezentował się 
zespół muzyczny z Kawnic, z piosenkami ludowymi 
i współczesnymi. A Kapela Podwórkowa Goliniaki 
Kraciaki wykonała tradycyjne pieśni folklorystyczne 
i miejskie. Pełen wrażeń dzień zakończyła zabawa 
z zespołem Bez Tremy. Nie zabrakło również stoisk 
z wyrobami kulinarnymi, przygotowanymi przez 
mieszkańców sołectw gminy Golina, oraz pokazu ma-
szyn rolniczych.

Organizatorzy serdecznie dziękują Stowarzyszeniu 
LGD ,,Solidarni w Partnerstwie” oraz wszystkim spon-
sorom, którzy przyczynili się do organizacji tegorocz-
nych dożynek

50 lat minęło...
21 par z gminy Golina obchodziło Złote Gody. Jubilaci, którzy zawarli związek małżeński 50 lat temu, zostali 

uhonorowani medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanymi przez prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego. W jego imieniu aktu dekoracji dokonał Burmistrz Goliny – Tadeusz Nowicki oraz Kierownik USC – 
Janina Różańska. W gronie jubilatów znaleźli się: Michalina i Stanisław Broskowscy z Kraśnicy, Halina i Kazimierz 
Brząkowscy z Goliny, Bożena i Józef Dobrowolscy z Goliny, Zofia i Józef Głęboccy z Goliny, Urszula i Józef Gro-
chulscy z Radoliny, Wacława i Czesław Jarońscy z Bobrowa, Irena i Marian Jaroszewscy z Adamowa, Tolisława 
i Ryszard Kanafa z Goliny, Jolanta i Józef Karnafel z Radoliny, Zofia i Józef Katulscy z Kawnic, Jadwiga i Stanisław 
Kociszewscy z Przyjmy, Stefania i Stanisław Kopczyńscy z Myśliborskich Holendrów, Zdzisława i Józef Kordylew-
scy z Węglewa, Teresa i Ryszard Kujawa z Goliny, Irena i Józef Różewicz z Goliny, Elżbieta i Stanisław Sieczkow-
scy z Goliny, Bożena i Ryszard Sikorski z Bobrowa, Leokadia i Anastazy Szubińscy z Węglew-Kolonia, Władysława 
i Jan Urbaniak z Goliny, Genowefa i Ireneusz Wojciechowscy z Brzeźniaka, Wanda i Roman Wrzesińscy z Goliny. 
Wszystkim jubilatom gratulujemy i życzymy dalszych lat wspólnego pożycia małżeńskiego.
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Z życia gminy
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Narodowe 
Czytanie 
w Golinie

,,Trylogia” przed biblioteką
W tym roku odbyła się trzecia edycja akcji Narodowe 

Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Podstawowym 
celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, 
zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrze-
bę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia 
wspólnej tożsamości. Pochylamy się bowiem zawsze 
nad najważniejszymi dla Polaków dziełami, które jawią 
się w powszechnej świadomości jako wybitne, będące 
odzwierciedleniem ducha narodu, a także kształtujące 
tego ducha.

6 września w ponad 1600 miejscach w całym kraju, 
także w Golinie, czytany był najsłynniejszy, monumen-
talny cykl powieści Henryka Sienkiewicza – „Trylogia”.

Gospodarzem golińskiej odsłony „Narodowego Czy-
tania” była Biblioteka Publiczna. Akcję mającą wyjątko-
wo uroczystą oprawę zorganizowano przed siedzibą 
książnicy. Dyrektor Żanetta Matlewska powitała ser-

decznie wszystkich zebranych, przybliżając im jedno-
cześnie ideę przedsięwzięcia.

Fragmenty „Potopu” czytali: burmistrz Goliny Tadeusz 
Piotr Nowicki, ksiądz prałat Marian Górski, radna Rady 
Miejskiej w Golinie Zofia Kasprzak, uczennica Gimna-
zjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie Agata Sieczkow-
ska, nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Juliusza Sło-
wackiego w Golinie Przemysław Ciesielski, nauczyciel 
w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie Justyna 
Sieczkowska oraz słuchaczka Golińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Zofia Szota. Dzięki wspaniałej interpre-
tacji znamienitych lektorów licznie zgromadzeni przed 
biblioteką golinianie bez trudu mogli wyobrazić sobie, 
jak wyglądała obrona Jasnej Góry, poczuli się niemal 
tak, jakby byli naocznymi świadkami bohaterskich czy-
nów Andrzeja Kmicica.

Po wysłuchaniu tekstu zebrani zapoznali się z eks-
pozycją przygotowaną specjalnie na tę okazję. Składała 
się na nią: wystawka z różnych wydań „Trylogii”, życiorys 
jej autora oraz list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego. Następnie przyszedł czas 
na sygnowanie książek Henryka Sienkiewicza specjal-
ną okolicznościową pieczęcią z logo akcji „Narodowe 
Czytanie Trylogii”, podarowaną przez Kancelarię Prezy-
denta. Po tak oryginalną pamiątkę ze spotkania z bodaj 

najsłynniejszym historycznym cyklem w polskiej litera-
turze ustawiła się długa kolejka.

Wszyscy czytający, którzy poświęcili swój czas, by 
dzięki magii słowa zabrać nas choć na chwilę do świata 
wykreowanego przez Sienkiewicza otrzymali z rąk dy-
rektor książnicy Żanetty Matlewskiej specjalne podzię-
kowania.

Sukces akcji pozwala mieć nadzieję, że nowe poko-
lenia będą widzieć w klasycznej literaturze nie tylko 
przymusowe lektury szkolne, ale również ponadczaso-
wą prawdę o międzyludzkich relacjach i godnym życiu 
w społeczeństwie.

Karolina Kasprzak

Zmarł 
najstarszy 
mieszkaniec 
gminy Golina

21 sierpnia zmarł Józef Janiak, najstarszy mieszka-
niec gminy Golina. Przeżył ponad 103 lata. Urodził się 20 
marca 1911 roku w Rudzicy. Rodzinę założył w wieku 34 
lat. Od 1946 roku mieszkał w Barbarce. Prowadził zwy-
czajne życie, pracując w gospodarstwie rolnym.

W ramach III Jarmarku św. Augustyna w Kawnicach, w miejscowym Sanktuarium Maryjnym koncertował wybitny 
muzyk i kompozytor Józef Skrzek. To założyciel legendarnej grupy SBB. Obecnie jednym z obszarów jego muzycz-
nej działalności są kompozycje sakralne. Koncert ,,Viator – znak pokoju” udowodnił, że muzyką można bardzo obra-
zowo mówić o Bogu. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Kulturalne ,,Tradycja” w Węglewie, Dom Kultury 
w Golinie i Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach.

III Jarmark św. Augustyna 
w Kawnicach
Z koncertem Józefa Skrzeka



Z życia gminy

Dni Goliny 
2014
Muzyczne 
wspomnienia 
z Haliną Frąckowiak

Takie przeboje, jak: ,,Bądź gotowy dziś do drogi”, ,,Pa-
pierowy księżyc” czy ,,Serca gwiazd” znają wszyscy. Moż-
na je było usłyszeć na żywo podczas Dni Goliny, 13 lipca. 
Koncert Haliny Frąckowiak spotkał się z bardzo ciepłym 
przyjęciem. A piosenkarce za występ podziękował bur-
mistrz Goliny Tadeusz Nowicki.

Podczas dwudniowych Dni Goliny, 12 i 13 lipca, róż-
nych atrakcji nie brakowało. W pierwszej odsłonie było 
dużo o uczuciach, za sprawą wykonawców discopolo-
wych. Na golińskiej scenie w Parku Miejskim wystąpiły 
zespoły: Dbomb i Vexel. Organizatorzy przygotowali 
dla najmłodszych różne zabawy pod tytułem ,,Wszyst-
kie dzieci nasze są”. W części artystycznej wystąpiła 
gimnazjalistka z Goliny z piosenkami z programu ,,My 
Cyganie”, Orkiestra Dęta OSP Kawnice oraz zespół ,,Se-
nior” z Domu Kultury w Golinie. Gwiazdą wieczoru był 
Mariusz Urbaniak, uczestnik programu ,,Bitwa na głosy”. 
Podczas Dni Goliny Elżbieta Pawłowska i Piotr 
Szymankiewicz, byli radni powiatowi, otrzyma-
li tytuły ,,Zasłużony dla powiatu konińskiego”. 
Organizatorzy dziękują sponsorom Dni Goliny. Byli to: 
Firma ,,Wesołek” – Materiały Budowlane; Gminna Spół-
dzielnia ,,Samopomoc Chłopska” w Golinie – Andrzej 
Gajewski; Sklep ,,Oliwka” – Krzysztof Ogrodowczyk; 
Van Looy – Łukasz Sołtysiak; Wiercenie Studni – Sła-
womir Jóźwiak; Bank BGŻ – Oddział w Koninie, Firma 
Informatyczna R&R – Krzysztof Rachuba; Jan Przybyl-
ski – Przewozy Autokarowe; Agat – Grzegorz Talewicz; 
Tartak Kolno – Telesfor Kuznowicz; Sala Restauracyjna 
,,Golinianka” – Ryszard Derek; Kwiaciarnia ,,Fantazja” – 
Krystyna Musialik; Zakład Masarki – Usługi Wędliniar-
skie – Andrzej Bartczak, Wiesław Bartczak; Decor Konin 
– Mateusz Jacolik; Pralnia Przemysłowa ,,Śnieżka” – Aga-
ta Wróbel; Rem Car – Grzegorz Rysztof; Avrio Media; 
Stefan Lorenc.
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Międzynarodowy 
Wędrowny Obóz 
Przetrwania MDP
Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Mieście 
wspólnie z Zarządami Gminnymi Związku

OSP RP w Starym Mieście, Rzgowie, Golinie, Kramsku, 
Sompolnie i Tuliszkowie, a także przy wsparciu m.in. OSP 
Kraśnica, OSP Kawnice i OSP Spławie zorganizowała 
w dniach 6 – 10 sierpnia po raz VII Obóz Przetrwania. Po 
raz pierwszy w formie wędrownej. W obozie wzięła udział 
młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy. Z gminy Golina 
uczestniczyło 30 członków MDP .

Łącznie młodzież przeszła 43 km. W trakcie marszu 
uczestnicy mieli do pokonania liczne zadania sprawno-
ściowe. Ze Sławska nastąpił przemarsz do remizy w Kra-
śnicy, gdzie był obiad. Następnie młodzież dotarła do 
OSP Kawnice na kolację i nocleg w sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Kawnicach. Po śniadaniu na-
stąpił wymarsz do Głodowa nad jezioro, gdzie zorganizo-
wano gry i zabawy. Na zakończenie obozu był obiad oraz 
rozdanie nagród i dyplomów w OSP Spławie. Wieczorami 
młodzież brała udział w zajęciach sportowych lub mogła 
potańczyć na dyskotece.

Obóz Przetrwania mógł się odbyć dzięki Polsko-Nie-
mieckiej Wymianie Młodzieży oraz Samorządom Gmin 
Stare Miasto, Golina, Tuliszków, Kramsk i Sompolno oraz 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i sponsorom. Organizatorzy wszystkim zaangażo-
wanym i wspomagającym bardzo serdecznie dziękują.

Uczestnicy obozu otrzymali pamiątkowe koszulki, 
buttony oraz dyplomy, które wręczył m.in. druh Piotr No-
wicki, burmistrz Goliny.

Z życia gminy

W dniach 1-7 września 2014 roku w Muzeum Rzemio-
sła Artystycznego w Węglewie odbył się III Międzynaro-
dowy Plener Malarsko-Rzeźbiarki. Wzięło w nim udział 
8 rzeźbiarzy, 4 malarzy i 7 uczestników warsztatów oraz 
seniorzy i dzieci z pobliskich szkół. W tym roku hasło 
przewodnie artystów brzmiało ,,Ginące zawody, tradycja 
i obyczaje na wesoło”. Pomysłodawczynią tematycznego 
pleneru jest mieszkanka Węglewa Kolonii Stanisława Ja-
siczek. Była ona też komisarzem pleneru.

W przypadku rzeźb monumentalnych artyści naj-
pierw pracują ciężkimi piłami mechanicznymi, którymi 

są wykonywane zarysy brył. Szczegóły natomiast 
wymagają dłuższego czasu i wtedy artystom po-
trzebne są lekkie, precyzyjnie pracujące maszyny. 
Podczas tygodnia pracy Muzeum wzbogaciło się 
o następujące rzeźby przedstawicieli ginących za-
wodów: kominiarz, kobieta z kierzynką, garbarz, 
siewca, żniwiarka, kołodziej, hutnik. Atrakcją plene-
ru była rzeźba w kamieniu wykonywana przez pro-
fesjonalną artystkę z Ukrainy. Malarstwem i sztuką 
zajmują się artyści. Są to ludzie wrażliwi na sztukę, wi-
dzący to, co niedostrzegalne. Poprzez swoją twórczość 

utrwalają piękno i zabytki gminy Golina. 
W plenerze wzięli udział: Zofia Wawrzyniak, 
Anna Wąsikiewicz, Marzena Cierzniak, Stani-
sława Jasiczek.

W trakcie trwania imprezy odbył się kon-
kurs na najpiękniejszą rzeźbę wykonaną 
podczas wydarzenia. Organizatorzy posta-
nowili przyznać trzy miejsca oraz wyróżnie-
nia. I miejsce zajęła Natlia Leykina (Ukraina), 
II – Leszek Krzemiński (Bierutów), III – Dawid 
Pietras (Piechowice),. Wyróżnienia otrzymali: 
Łukasz Zabłocki (Lututów), Grzegorz Michlak 
(Trzcinica), Marek Nuszkiewicz (Rychwał).

Ponadto starosta powiatu konińskiego Małgorzata 
Waszak przyznała dwie nagrody specjalne dla Jana Paw-
łowskiego (Włodawa) i Andrzeja Mirończuka (Jabłoń) za 
przeprowadzone warsztaty z ginących zawodów. Prezy-
dent Konina Józef Nowicki przyznał nagrodę Andrzejowi 
Lochowi.

W trakcie pleneru w codziennych zajęciach warsztato-
wych uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Sta-
nisława Wyspiańskiego w Kawnicach oraz z innych szkół 
powiatu. Były to zajęcia z rzeźby, ceramiki i malarstwa. 
Serdecznie podziękowania dla dyrekcji oraz nauczycieli 
zaangażowanych w udział w projekcie.

Organizatorami pleneru byli: Stowarzyszenie Trady-
cja w Węglewie Kolonii, Gmina Golina oraz Dom Kultury 
w Golinie. Projekt był współfinansowany przez Starostwo 
Powiatowe w Koninie.

Międzynarodowy Plener 
Rzeźbiarsko-Malarski

IX Gminny 
Turniej 
Piłki Nożnej 
o Puchar 
Burmistrza 
Goliny

12 lipca na boiskach ,,Orlik” w Golinie i Kawnicach 10 
zespołów walczyło w IX Gminnym Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Goliny, zorganizowanym z okazji Dni 
Goliny. I miejsce zajęła drużyna FC Golina, II – Spławie, III 
– Węglew.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: IV – Herkules, V – 
Radolina, VI – Przybyliśmy Popatrzeć, VII – Jarząbki, VIII 
– Przyjaciele Kalisza, IX – Oldboy, X – Mirek Adamów.

Skład zespołu FC Golina: P. Kusiołek, M. Kamiński, 
T. Kowalski, P. Purczyński, D. Wziętek, P. Grzegorzewski, 
P. Przybylski, M. Zaborski, M. Dybczak, K. Stępiński.

Królem strzelców turnieju został Michał Dybczak, 
a najlepszym bramkarzem Marcin Kamiński – obaj z FC 
Golina. Zawody prowadzili Robert Iwiński i Daniel Ka-
czan. Nagrody wręczyli: burmistrz Tadeusz Nowicki 
i prezes Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
Mirosław Durczyński.
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  DOM KULTURY W GOLINIE 
oferta zajęć na rok szkolny 2014/2015 

 

 

 

Szczegółowych informacji można uzyskać u instruktorów oraz w Domu Kultury w Golinie, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 
62‐590 Golina. Tel. 63 2418‐348, 63 2418‐097. www.dkgolina.pl.  
Zajęcia bezpłatne z wyjątkiem fitness, zumby i zajęć z robotyki. 

Nauka gry na instrumentach muzycznych: keyboard, klarnet, saksofon 
Orkiestra Dęta działająca przy DK (piątki godz. 17:00) 
Zespół wokalno‐instrumentalny: VIDEO STARS 

Instruktor: Artur Wieczorek 
Nauka gry na instrumentach muzycznych: flet poprzeczny 

Instruktor: Elżbieta Jakubowska 
Nauka gry na instrumentach muzycznych: perkusja 

Instruktor: Jakub Nożewski 
Nauka gry na instrumentach muzycznych: puzon, trąbka, sakshorn, tuba 

Instruktor: Mirosław Pacześny 
Zespół Senior (poniedziałki godz. 15:00) 
Zajęcia wokalno‐muzyczne dla mieszkańców (poniedziałki godz. 16:00) 

Instruktor: Justyna Wysocka 

Zajęcia taneczne 3‐7 latki, poniedziałki godz. 17:00
Instruktor: Justyna Wysocka 

 
ZUMBA: poniedziałki i środy godz. 18:00 (koszt udziału 10 zł, dzieci do lat 10  
z rodzicami bezpłatnie) 

Instruktor: Natalia Górecka 609‐869‐717 
FITNESS, PILATES, JOGA: wtorki i czwartki godz. 17:30 (koszt udziału 10 zł) 

Instruktor: Patryk Kokociński  
 

Zajęcia plastyczne adresowane są dla różnych grup wiekowych od 6  lat  (zajęcia  środa‐ 
piątek  16:00‐18:00).  Młodsze  dzieci  rozpoczynają  tutaj  swoją  edukację  plastyczną, 
poznając  różne  techniki  plastyczne  i odkrywając  swe  zdolności.  Dzieci  starsze 
wprowadzane  są w krąg  nowych  zagadnień  związanych  ze  sztukami  plastycznymi,  co 
poszerza  już zdobytą przez nich wiedzę. Dzieci doskonalą techniki malarskie  i rozwijają 
talent. 
Warsztaty różnych technik plastycznych dla młodzieży i dorosłych (w każdym miesiącu) 
Rysunek i  malarstwo dla dorosłych 

Instruktor: Ewa Rożek 

Zajęcia „ALE ROBOT” – robotyka dla dzieci, wtorki godz. 17:00‐19:00
   (zajęcia płatne 8zł/1h) 

Instruktor: Mariusz Brzęcki  
 
Treningi: biegi, nordic walking: pierwsza niedziela miesiąca godz. 9:00 

Rajdy rowerowe (szczegóły na stronie internetowej) 

Sekcja szachowa  

Sport

LZS Polonia 
Golina 
na medal

W dniach 28-30.08.2014r. w Słubicach odbył się finał 
Centralny XVII Ogólnopolskich Igrzysk LZS. W impre-
zie wzięło udział ponad 800 osób z 16 województw. 
W klasyfikacji generalnej woj. wielkopolskie zajęło III 
miejsce.

Na klasyfikację punktową bloku rekreacyjnego 
składały się punkty zdobyte w 9 konkurencjach kobiet 
i mężczyzn ( piłka siatkowa, nożna, koszykowa, siatkowa 
plażowa, sztafeta sprawnościowa, czworobój władz, wy-
ciskanie odważnika, przeciąganie liny i rzut do kosza).

W reprezentacji województwa wielkopolskiego zna-
leźli się przedstawiciele gminy Golina (K. Jaśkiewicz, M. 
Kamiński, P. Kusiołek, A. Kujawa, M. Dybczak, R. Galant, 
M. Zaborski).

Należy przypomnieć, że w/w zawodnicy oraz 
M. Mroziński zajęli I miejsce w XVI Letniej Wielkopolskiej 
Spartakiadzie LZS Mieszkańców Wsi, która odbyła się 8 
czerwca 2014r. w Żerkowie. Skład drużyny uzupełnił 
M. Durczyński – vice przewodniczący Rady Wojewódz-
kiej LZS ds. sportowych w Poznaniu.

W rozgrywkach klasy okręgowej prowadzonych 
przez OZPN Konin w sezonie 2014/2015 udział biorą 
następujące drużyny: seniorzy, juniorzy młodsi B1B2 
(1998, 1999, 2000), młodzik młodszy D2 (2003-2006), 
Orlik E2 (2005-2008). Zapraszamy wszystkich chętnych 
do uprawiania sportu pod okiem wykwalifikowanych 
trenerów-instruktorów.

Druhowie 
przeszkoleni

 dniach 13-14.09.2014r. w Ośrodku Edukacji Leśnej 
w Grodźcu odbyło się szkolenie „Kurs obsługi pilarek”. 
Udział wzięło 40 osób z całej gminy – druhowie OSP z 10 
jednostek z gminy Golina. Wszyscy otrzymali świadectwa 
kwalifikacyjne ukończenie kursu. Organizatorem i pomy-
słodawcą kursu byli: OSP Kawnice i Komendant Gminny. 
Szkolenie miało charakter nie tylko edukacyjny, ale i inte-
gracyjny. Kurs finansowany był ze środków UE.

Odnowiona 
strażnica 
OSP Kawnice

W dniach od 24 czerwca do 30 sierpnia 2014 roku 
został przeprowadzony generalny remont garażu w re-
mizie OSP. Wielu druhów naszej jednostki było zaanga-
żowanych przy różnorakich pracach, poświęcając swój 
wolny czas, a w kilku przypadkach nawet urlop. Garaż 
z dnia na dzień zmieniał się nie do poznania. Poświe-
cenie obiektu miało miejsce 31 sierpnia 2014 r. W dniu 
31 sierpnia nastąpiło uroczyste poświecenie garażu 
poprzez biskupa gnieźnieńskiego-wikariusza general-
nego Ks.Bp Krzysztofa Wętkowskiego. W uroczystości 
poświecenia brały udział poczty sztandarowe   w asyście 
prezesów i naczelników jednostek naszej parafii. Swoją 
obecnością zaszczycił nas także Burmistrz Goliny Tade-
usz Nowicki z małżonką.
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wysoka jakość 
w rozsądnej cenie

Materiały Budowlane 
AW Wesołek Sp. k. Sp. z o.o. 
Skład Budowlany Konin 
ul. Poznańska (trasa 92) 
62-510 Konin
tel. 604 919 356
tel 63-224-10-08
fax 63-224-10-10
konin@mbwesolek.pl


