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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.



Samorząd

25 czerwca 2013 roku  w Urzędzie Miejskim  w Golinie burmistrz Go-
liny Tadeusz Nowicki wręczył akty powierzenia funkcji dyrektora placó-
wek oświatowych. Przez najbliższe 5 lat stanowiska te piastować będą: 
Jan Kasprzak - Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie, Jolanta 
Krucka - Szkoła Podstawowa im Juliusza Słowackiego w Golinie, Hali-

20 czerwca 2013 roku na XXXIX sesji Rada Miejska w Golinie udzieliła 
absolutorium dla burmistrza Goliny Tadeusza Piotra Nowickiego za wy-
konanie budżetu w 2012 roku. Z 15 obecnych radnych ,,za” głosowało 
13, ,,przeciw” - 2.

Nowi dyrektorzy 
szkół 

Absolutorium
dla burmistrza

W Wieczorze Poezji brali też udział członkowie rodziny 
wielkiego patrioty

na Warzychowska - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Kawnicach, Dorota Plutecka-Jankowska - Szkoła Podstawowa im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie, Alina Kozłowska - Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Radolinie. Burmistrz pogratulował dyrektorom 
wygranych konkursów oraz życzył samych sukcesów w pracy z dziećmi 
i młodzieżą  szkolną.

Na spotkaniu podsumowano również  „Konkurs dla nauczycieli mate-
matyki szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Golina na naj-
lepszy konspekt zachęcający do nauki matematyki uczniów klas IV - VI 
szkół podstawowych, pod nazwą  „Z matematyką za Pan Brat”. Nagrodę 
otrzymała Stefania Jóźwiak ze Szkoły Podstawowej imienia Juliusza Sło-
wackiego w Golinie.

Celem konkursu było inspirowanie uczestników do szerokiej wymia-
ny doświadczeń i dobrych praktyk w pracy z uczniami klas IV - VI oraz  
zachęcenie do poszukiwania twórczych rozwiązań, tak aby rozwijać kre-
atywne myślenie młodych ludzi.
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Samorząd

W Golinie przebywała z rewizytą grupa pe-
dagogów z Crivitz, w Niemczech: dyrektor dr 
Egbert Dähn wraz z nauczycielem specjalnym, 
Peterem Groschem – na co dzień diakonen 
angażującym się w nawiązanie współpracy 
między szkołami w obu miastach. Towarzyszył 
im Manfred Illmann – wiceburmistrz zaprzyjaź-
nionej gminy. Nauczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie byli 
w Niemczech w grudniu ubiegłego roku.

Gości w Urzędzie Miejskim w Golinie powitali 
przedstawiciele władz samorządowych, z burmi-
strzem Tadeuszem Nowickim. W Szkole Podsta-
wowej w Golinie przygotowano dla nich krótki 
występ artystyczny. Była też prezentacja umie-
jętności sportowych wychowanków. Goście 
zwiedzili budynek szkoły i rozmawiali o możliwo-
ściach współpracy między placówkami. Wszyst-
ko wskazuje na to, że wzajemne kontakty będą 
się rozwijać. Po zakończonej wizycie w Golinie 
niemiecka delegacja spędziła czas w Licheniu.

Magdalena Mielcarek-Mirek

Nowa gospodarka odpadami jest ostatnio 
tematem budzącym największe emocje wśród 
mieszkańców Gminy Golina. System, który 
wszedł w życie z dniem pierwszego lipca, ma 
na celu zapewnienie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy.  Mieszkańcy mogą 
zadecydować, czy odpady wytwarzane w ich 
gospodarstwach segregować, czy też wrzucać 
do jednego pojemnika.  Wszystko, co nieznane, 
budzi obawy. Warto więc zapoznać się z poniż-
szymi informacjami, aby sprawnie funkcjono-
wać w tym nowym systemie. 

Segregacja jest korzystniejszą formą z uwa-
gi na niższe koszty, wymaga jednak pewnego 
zaangażowania i chęci, co nie oznacza, że jest 
trudna. Osoby decydujące się na selektywną 
zbiórkę zapłacą jedynie 6 złotych na miesiąc 
za jednego mieszkańca, natomiast za nieselek-
tywną 9 złotych. W obu przypadkach płatności 
należy dokonywać do 10 dnia każdego miesią-
ca w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie lub na 
rachunek bankowy. 

Osoby, które zadeklarowały chęć segregacji, 
będą dostawały kolorowe worki na poszczególne 
odpady. Śmieci, których nie da się przyporząd-
kować do  worków będą wrzucane do ogólnego 
pojemnika wraz z popiołem (z wyjątkiem odpa-
dów niebezpiecznych i wielkogabarytowych).

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik 
ogólny jest zadaniem mieszkańców. 

W myśl zasady „worek za worek”, po oddaniu 
wypełnionego worka przedsiębiorca dostarczy 
nowy worek. 

Worek zielony  służy do wrzucania szklanych 
butelek bez zakrętek oraz słoików po żywności. 
Szkło powinno być opłukane wodą, by nie za-
wierało resztek psującego się jedzenia. 

Pozostałe szklane przedmioty takie, jak: por-
celana, szklane, lustra, szklane opakowania po 

Nowa gospodarka 
odpadami 

Wizyta delegacji niemieckiej

chemii gospodarczej oraz szyby trafiają do ku-
bła ogólnego. W przypadku dużych rozmiarów 
traktowane są jako wielkogabarytowe. 

Worek niebieski należy zapełniać niezabru-
dzonym papierem. Można w nim umieścić 
gazety, książki w miękkich oprawach, zeszyty, 
katalogi, torby, worki papierowe i pudła karto-
nowe. 

Każdy zabrudzony papier, na przykład: pie-
luchy, papiery higieniczne, tapety, worki po 
materiałach budowlanych, papier termiczny, 
czy papier z resztkami jedzenia musi trafić do 
kubła ogólnego.  

Worek żółty służy do gromadzenia plastiku, 
odpadów złożonych z kilku materiałów i meta-
li. Umieszcza się w nim plastikowe opakowania 
po płynach do naczyń, margarynie, jogurtach,  
worki foliowe, reklamówki, kartony po sokach, 
napojach, mleku, odpady opakowaniowe me-
talowe po napojach czy konserwach. Z opako-
wań tych należy wybrać resztki żywności. 

Worki czarne przeznaczone są na odpady 
ulegające biodegradacji. Umieszcza się w nich 
wszelkie odpady kuchenne, liście, trawę, kwia-
ty, resztki roślin, wióry z drewna i słomy. Nie na-
leży do nich wrzucać kamieni, popiołu i żużlu. 

Pozostałe śmieci powinny trafić do pojem-
nika głównego. Do takich odpadów zalicza się 
odpady, których nie można przyporządkować 
do worków, na przykład pampersy, drobne ele-
menty styropianowe, czy popiół.

Przeterminowane leki można nieodpłatnie 
dostarczyć do Apteki Floriańskiej w Golinie przy 
ulicy Strażackiej 7 lub Apteki w Kawnicach.

Odpady problematyczne, takie jak: farby, 
chemikalia, rozpuszczalniki, środki chwastobój-
cze, środki owadobójcze, żarówki czy lampy flu-
orescencyjne można nieodpłatnie dostarczyć 
od poniedziałku do piątku do punktu selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych w Golinie 
w ZGKiM sp. z o.o. przy ulicy Parkowej 6. 

W przypadku wybrania opcji nieselektywnej 
zbiórki mieszkaniec umieszcza w ogólnym po-
jemniku wszystkie odpady, poza niebezpiecz-
nymi i wielkogabarytowymi. 

Osoby, które nadal nie złożyły deklaracji, 
mogą tego dokonać w Urzędzie Miejskim 
w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, od ponie-
działku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.  
od 7.30 do 15.30, lub wysłać za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej na podany adres.

Można także dokonywać korekt złożonych 
wcześniej deklaracji. Korekty dokonuje się 
w przypadku zmiany sposobu gromadzenia 
śmieci lub w przypadku zmiany faktycznej 
liczby mieszkańców. Powodem zmiany liczby 
mieszkańców może być na przykład przebywa-
nie danej osoby poza granicami kraju, w innym 
mieście czy w szpitalu. 

Na dwóch dalszych stronach zostały zamiesz-
czone harmonogramy według którego odbie-
rane będą odpady od mieszkańców Gminy. 
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Gospodarka odpadami

Miejscowość Rodzaje odpadów
Dni tygodnia

P W Ś C P
Kraśnica ,  Kraśnica-Kolonia, Młynki Kraśnickie, 
Kraśnica-Kolonia ul. Liliowa, Kraśnica-Kolonia 
ul. Nad Stawami,  Węglew, Węglew-Kolonia, 
Zarzyn, Węglewskie Holendry

TWORZYWA SZTUCZNE I
SZKŁO II
MAKULATURA III

Kawnice,  Kawnice-Kolonia, Kawnice-Osada, 
Rosocha, Rosocha A, Rosocha-Kolonia, 
Rosocha-Kolonia B, Rosocha-Kolonia C, 
Głodowo,  Brzeźniak, Kolno

TWORZYWA SZTUCZNE I
SZKŁO II
MAKULATURA III

Przyjma, Lubiecz, Adamów, Adamów-Kolonia, 
Spławie, Spławie Stacja Kolejowa

TWORZYWA SZTUCZNE I
SZKŁO II
MAKULATURA III

Myślibórz, Bobrowo,  Radolina, Sługocinek, 
Chrusty, Barbarka, Myśliborskie Holendry

TWORZYWA SZTUCZNE I
SZKŁO II
MAKULATURA III

Golina, Golina-Kolonia
TWORZYWA SZTUCZNE I
SZKŁO II
MAKULATURA III

•	 Odpady	wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 30 sierpnia i 29 listopada po wcześniejszym powiadomieniu 
pod numer tel. 63 2418054

•	 Odpady	biodegradowalne odbierane są wraz z makulaturą  (od lipca do listopada odbierane są trzy razy w miesiącu wraz z wszystkimi odpada-
mi segregowanymi) 

•	 Odbiór	odpadów	odbywa	się	od	godziny	700

•	 Prosimy o wystawianie pełnych worków
Jak czytać harmonogram?
Przkład:  Kraśnica: tworzywa sztuczne - I poniedziałek miesiąca; szkło – II poniedziałek miesiąca; makulatura – III poniedziałek miesiąca
Adamów: tworzywa sztuczne – I środa miesiąca; szkło –II środa miesiąca; makulatura – III środa miesiąca
W przypadku dnia wolnego odpady odbierane są wraz z odbiorem kolejnego rodzaju odpadu

Miejscowość
Dni tygodnia

P W Ś C P
Golina –  ul. Mickiewicza ,Wolności , Słowackiego, Łąkowa ,Polna,  Parkowa ,  
Kopernika, Konopnickiej, Zofii Nałkowskiej, Myślibórz I , III
Golina – ul. Kościelna, Bolesława Chrobrego, Kilińskiego ,Krasińskiego, Plac 
Kazimierza Wielkiego, 1 Maja , Sienkiewicza,  Rzeźnicza,  Pułaskiego,  Poniatowskiego,  
Kościuszki, Nowa, 22 Lipca, Staromiejska, Targowa, Golina- Kolonia

I, III

Golina – ul. Długa, Jasna, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Kusocińskiego, Leśna, Różana, 
Tulipanowa, Generała  Świerczewskiego, Dąbrowskiego, Piaskowa, Słoneczna, Wyzwolenia, 
Wojska Polskiego, Powstańców Wielkopolskich, Wąska, Olimpijska, Sportowa, Zielona,  35 
lecia PRL, Jagodowa, Adamów,  Adamów- Kolonia,  Stacja Kolejowa

I, III

Golina – ul. Armii Poznań, Bohaterów II Woj. Światowej, Cmentarna, Chabrowa, Górnicza, 
Goździkowa, Hubala, Fiołkowa, Kąkolowa, Klonowa,  Konwaliowa, Krokusowa, Topolowa, 
Świerkowa, Szarych Szeregów, Storczykowa, Stokrotki, Sosnowa, Powstańców Warszawy, 
Partyzantów, Poprzeczna, Orchowskiego, Okólna, Ogrodowa, Obrońców Westerplatte, 
Monte Cassino, Młodzieżowa, Liliowa, Generała Sikorskiego, Generała Kutrzeby, Generała 
Kleberga, Akacjowa, 9 Maja, 40 lecia PRL, Wierzbowa, Wrzosowa, ZWM

I, III

Golina - bloki mieszkalne I, II, III, IV
Kraśnica ,  Kraśnica-Kolonia, Młynki Kraśnickie, Kraśnica-Kolonia ul. Liliowa,
Kraśnica-Kolonia ul. Nad Stawami,  Węglew, Węglew-Kolonia, Zarzyn I, III
Kawnice,  Kawnice-Kolonia, Kawnice Osada, Rosocha, Rosocha A, Rosocha-Kolonia, 
Rosocha-Kolonia B, Rosocha-Kolonia C, Głodowo,  Brzeźniak II, IV

Bobrowo,  Radolina, Sługocinek, Chrusty, Barbarka II, IV

Spławie, Lubiecz, Przyjma II, IV

Kolno, Myśliborskie  Holendry, Węglewskie  Holendry II, IV

•	 Odbiór	odpadów	odbywa	się	od	godziny	700

Jak czytać harmonogram?
Przkład: Kraśnica: I i III piątek miesiąca  
Adamów: I i III środa miesiąca
W przypadku dnia wolnego odpady odbierane są w następnym dniu roboczym.

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych 2013

Harmonogram odbioru odpadów niesegregowanych 2013

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z oo. w Golinie, ul. Parkowa 6, Tel. 63 2418054
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Samorząd

Redakcja: Panie Burmistrzu, od pewnego 
czasu	pojawiają	się	informację	o	ofercie	skie-
rowanej pod adresem naszego samorządu ze 
strony	Przedsiębiorstwa	Wodociągów	i	Kana-
lizacji	w	Koninie,	czy	możemy	prosić	o	więcej	
informacji	dotyczących	tej	propozycji?

Tadeusz Piotr Nowicki – Burmistrz Goliny: 
Tak, otrzymaliśmy taką ofertę PWiK z Konina. 
Biorąc pod uwagę aktualne możliwości finan-
sowe Gminy oraz warunki , które powinniśmy 
spełnić do końca 2015 r., uważam propozycję 
za wartą rozważenia. Najogólniej rzecz biorąc, 
PWiK deklaruje budowę kolektora tłocznego 
łączącego aglomerację Golina z aglomeracją 
Konin oraz budowę kanalizacji w Kawnicach, 
Węglewie, Kraśnicy, Adamowie i Spławiu. Ta-
kia propozycja pozwoli spełnić oczekiwania 
mieszkańców tych miejscowości. 

Wśród mieszkańców Goliny może poja-
wić	się	obawa	o	wzrost	kosztów	związanych	
z odprowadzaniem ścieków, czy istnieje ta-
kie	zagrożenie?

Powiem trochę przewrotnie, że koszty od-
prowadzania ścieków mogą znacznie wzro-
snąć, jeżeli nie zajmiemy się tym tematem teraz. 
Obecnie, wszyscy żyjemy „ustawą śmieciową” 
i jej wdrażaniem, mało kto myśli co nas czeka 
po 2015 r., kiedy zacznie obowiązywać Dyrek-
tywa Unijna w zakresie gospodarki ściekowej, 
a konkretniej Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych, który również musimy 
wprowadzić w życie. Z niego jasno wynika, że 
aby osiągnąć efekt ekologiczny w naszej Gmi-
nie konieczne są nakłady rzędu 30 mln zł, do-
tyczy to rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz 
rozbudowy kanalizacji w aglomeracji Golina. 
Chciałbym zaznaczyć, że nie osiągnięcie tego 
efektu spowoduje nałożenie na gminę pod-
wyższonych o 500% opłat za wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi. Brak stosownych 
inwestycji i niedostosowanie do Dyrektywy 
może mieć więc katastrofalne skutki dla naszej 
Gminy. Ponadto wstępne analizy wskazują, że 
realizacja tego zadania z własnych środków 
oraz środków unijnych, spowoduje wzrost 
opłat za ścieki, które wyniosą znacznie powy-
żej 10 zł/m3. 

Kanalizacja…
szansa dla Gminy                                                       

Wywiad z Burmistrzem Goliny
Tadeuszem Piotrem Nowickim

Trochę	 to	 dużo,	 jak	 na	 przysłowiowego	
Kowalskiego,	 a	 jaką	 korzyść	 mogą	 mieć	
mieszkańcy	np.	Kawnic,	czy	Spławia?

Niewątpliwie poprawi się jakość życia. Obec-
nie większość mieszkańców Kawnic, Węglewa, 
Kraśnicy, ale też Spławia, Adamowa, Myślibo-
rza i Radoliny opróżnia szamba beczkami ase-
nizacyjnymi. Koszt dla mieszkańca jest dość 
duży. Przyjmijmy, że średnia rodzina produkuje 
10 m3 ścieków miesięcznie, wywóz tych 10 m3 
kosztuje około 140 PLN. Gdybyśmy posiadali 
kanalizację koszt ten byłby znacznie mniejszy. 
Obecna cena w Koninie wynosi 6,5 zł/m3. My-
ślę, że każdy z nas umie liczyć.

No	tak,	ale	Zakład	Usług	Wodnych	oferuje	
aktualnie	cenę	5,02	zł/m2.

Zgadza się, też chciałbym taką cenę 
płacić, musimy jednak odpowie-
dzieć sobie na jedno podsta-
wowe pytanie, czy ZUW zmo-
dernizuje nam oczyszczalnię 
i wybuduje kanalizację w całej 
aglomeracji… Ponadto, cena 
ZUW nie zawiera amortyzacji 
i podatku od nieruchomości. 
Chcę zaznaczyć, że gdyby 
doszło do realizacji inwe-
stycji przez PWiK, ceny 
ścieków zatwierdzane 
będą przez Radę Miej-
ską w Golinie.

Panie Burmistrzu, dla-
czego tak późno bierzecie 
się	za	kanalizację	gminy?

Muszę tutaj sprostować 
pytanie, kanalizacja w gminie, 
a konkretnie w Golinie funkcjo-
nuje od połowy lat dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku, obecnie miasto skanalizowane 
jest w 100%. Aby spełnić wymogi Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunal-
nych musimy gruntownie zmodernizować 
oczyszczalnię w Golinie oraz zbudować sieć 
kanalizacyjną w pozostałych miejscowościach. 
Tak, jak wspomniałem wcześniej są to koszty 

rzędu 30 mln zł. W ramach Związku Międzyg-
minnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 
staraliśmy się dwukrotnie pozyskać pieniądze 
na ten cel, niestety zawsze ze skutkiem nega-
tywnym. Obecnie stwarza nam się możliwość 
rozwiązania problemu ścieków i to tylko przy 
minimalnym naszym udziale.

Czy	dopuszcza	Pan	możliwość	przystąpie-
nia	Gminy	do	spółki	z	PWiK	w	Koninie?

Na tym etapie rozpatrujemy wszelkie moż-
liwe rozwiązania. Jednocześnie proszę powie-
dzieć, czy zwykłego Kowalskiego interesuje, 
czyją własnością jest rura, którą płyną ścieki, 
czy ważniejsze jest to, czy w ogóle płyną. Nie-
raz warto zlecić firmie zewnętrznej wykonanie 
usługi ważnej i istotnej z punktu widzenia każ-

dego mieszkańca po to by móc realizować inne 
zadania które spoczywają na samorządzie. Pa-
miętajmy, że w wybudowanych sieciach kana-
lizacyjnych nie będą płynąć ścieki z sąsiednich 
gmin, tylko nasze. Z tego, moim zdaniem, wy-
nika jasny i prosty przekaz, należy ofertę po-
ważnie rozważyć. 

Dziękuję	za	rozmowę.
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Dla etapu 3 trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania przetargowego i wy-
brania Wykonawcy. Rozpoczęcie prac planowane jest we wrześniu 2013 a zakończenie budowy 
sieci najpóźniej w 2-gim kwartale 2014 roku.

 
 

 

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Golina,

Od jakiegoś czasu informujemy Was o realizacji budowy sieci gazowej średniego ciśnienia rela-
cji: Kraśnica	–	Węglew	–	Kawnice	–	Golina	–	Spławie	–	Barbarka.

Dziś po raz kolejny chcielibyśmy przekazać aktualne informacje związane z przebiegiem tej 
budowy.

Cała budowa została podzielona na 3 etapy:
• Etap 1 – Budowa rurociągu przesyłowego śr/c w relacji Kraśnica – Węglew – Kawnice – Golina
• Etap 2 – Budowa sieci przesyłowej śr/c i sieci rozdzielczej w miejscowości Golina
• Etap 3 – Budowa sieci przesyłowej śr/c w relacji Golina – Spławie – Barbarka

Etap 1 został zakończony.  Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej i miesz-
kające w miejscowościach położonych wzdłuż tej relacji mogą składać do siedziby naszej firmy 
wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Dla etapu 2 wybrano Wykonawców prac i w miesiącu lipcu rozpoczną się prace. Zakończenie 
budowy tej relacji planowane jest na 2-gi kwartał 2014 roku. Na zdjęciu poniżej przedstawiamy 
poglądowy schemat sieci w Golinie – żółte kreski oznaczają zaprojektowane rurociągi.  Osoby 
zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej mogą również już składać wnioski.

Gazyfikacja	gminy

6

G
ŁO

S 
G

O
LI

N
Y 

• L
IP

IE
C 

20
13



A r t y k u ł  s p o n s o r o w a n y

Mieszkańców gminy zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej firmy Avrio Media za-
chęcamy do wypełnienia wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Wniosek można pobrać 
z naszej strony internetowej www.avriomedia.pl. Na każdym etapie realizacji inwestycji pracow-
nicy Spółki służą pomocą i doradztwem. 

Poniżej w kilku punktach procedura związania z przyłączeniem do sieci gazowej.
1. Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Na tym etapie działań mieszkańcy zainteresowanie przyłączeniem do sieci gazowej powinni 
wysłać na adres Spółki (62-025 Kostrzyn, ul. Wrzesińska 1B) wypełniony i podpisany wnio-
sek.
Najważniejsze informacje, które Spółka potrzebuje na tym etapie:
- numer działki, na której ma zostać wykonane przyłącze,
- numer księgi wieczystej działki,
- ilość i moc planowanych do zainstalowania urządzeń gazowych
oraz pozostałe zawarte we wniosku.

2. Określenie	warunków	przyłączenia	do	sieci
Mieszkańcy, którzy takie warunki otrzymają zostaną przyłączeni do sieci według harmono-
gramu budowy. Wydanie warunków przyłączenia do sieci jest bezpłatne i ważne są 2 lata.

3. Zawarcie umowy przyłączeniowej
Do podpisania umowy przyłączeniowej potrzebne będą następujące dokumenty:
- kserokopia dowodu osobistego
- wypis z rejestru gruntów
- 3 oryginały mapy do celów projektowych poświadczonych przez uprawnionego geodetę.
Po podpisaniu przez obie strony umowy przyłączeniowej firma Avrio Media Sp. z o.o. wy-
konuje dokumentację projektową przyłącza wraz z uzgodnieniami i zgłoszeniem budowy 
przyłącza. Dla Odbiorców jest to czas na zlecenie zaprojektowania i wykonania instalacji we-
wnętrznej.
Ważna	informacja: Przyłącze gazowe, które wykonuje Spółka w ramach opłaty przyłączenio-
wej (informacje dotyczące kosztów przyłączenia znajdują się na stronie www.avriomedia.pl 
w zakładce Taryfa) to odcinek od głównej rury do granicy działki Odbiorcy. Instalacją nazy-
wany jest odcinek od granicy działki do budynku i w budynku. Wykonanie instalacji gazowej 
według Prawa Budowlanego, podlega konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

4. Zawarcie umowy poboru paliwa gazowego (zwanej umową kompleksową)
Do zawarcia umowy kompleksowej niezbędne jest dostarczenie protokołu odbioru instalacji 
gazowej oraz protokół odbioru kominiarskiego urządzeń gazowych. Na tym etapie inwestycji 
zostanie wystawiona dla Odbiorcy faktura za wykonanie przyłącza.

5. Napełnienie układu paliwem gazowych
Montaż układu pomiarowego i napełnienie instalacji paliwem następuje po podpisaniu umo-
wy kompleksowej. 

Mamy nadzieję, że budowa sieci gazowej przyczyni się do szybkiego rozwoju gminy i będzie 
przyciągać do niej inwestorów, co przełoży się na powiększenie rynku pracy dla mieszkańców 
oraz podniesienie ich standardu życia. Czego w imieniu całej Spółki Państwu życzymy.

Zarząd i Pracownicy 

Avrio Media Sp. z o.o.

j
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Sportowcy z 5 gmin – Goliny, Rychwała, Rzgo-
wa, Kazimierza Biskupiego i Starego Miasta 
– rywalizowali podczas XV Letniej Powiatowej 
Spartakiady Mieszkańców Wsi Powiatu Koniń-
skiego, która odbyła się 8 i 9 czerwca w kom-
pleksie sportowo-dydaktycznym Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. W pro-
gramie były gry zespołowe, konkurencje rekre-
acyjne oraz rodzinne. W ogólnej klasyfikacji 
najlepsza okazała się drużyna gminy Golina. II 
miejsce zajęła gmina Rychwał, III – gmina Ka-
zimierz Biskupi, IV – gmina Rzgów, V miejsce – 
gmina Stare Miasto.
W poszczególnych dyscyplinach i konkuren-
cjach najlepsi byli:
GRY ZESPOŁOWE:
PIŁKA	NOŻNA	KOBIET:	I	miejsce	–	gmina	Go-

lina (Paulina Kwitowska, Angelina Matuszak, 
Klaudia Sypniewska, Weronika Szygenda, Ju-
styna Kolińska); II	–	gmina	Kazimierz	Bisku-
pi, III	miejsce	–	gmina	Rzgów, IV	–	gmina	
Rychwał

PIŁKA	NOŻNA	MĘŻCZYZN: I	miejsce	–	gmina	
Golina (Piotr Kusiołek, Mateusz Mroziński, 
Alan Kujawa, Marcin Kamiński, Michał Śle-
bioda, Michał Malant, Michał Dybczak), II	 –	
gmina Stare Miasto, III	–	gmina	Rzgów, IV 
–	gmina	Rychwał

PIŁKA	KOSZYKOWA	KOBIET: I	miejsce	–	gmi-
na	 Kazimierz	 Biskupi, II	 –	 gmina	 Golina 

Golina najlepsza na XV Powiatowej 
Spartakiadzie LZS

(Marta Dostatnia, Paulina Banaszak, Maria 
Chojnacka, Karolina Pałasz), III	–	gmina	Ry-
chwał

PIŁKA	KOSZYKOWA	MĘŻCZYZN: I	miejsce	–	
gmina	Kazimierz	 Biskupi, II	 –	 gmina	Go-
lina (Piotr Grochociński, Maciej Przebieracz, 
Jakub Kępski), III	–	gmina	Rzgów, IV	–	gmi-
na Rychwał

PIŁKA	SIATKOWA	KOBIET: I	miejsce	–	gmina	
Rychwał, II	–	gmina	Kazimierz	Biskupi, III 

Sport

Letnia Wielkopolska Spartakiada LZS
Sukces reprezentantów Goliny 

23 czerwca 2013 roku w Żerkowie, na XIII 
Letniej Wielkopolskiej Spartakiadzie LZS, bar-
dzo dobrze wypadli przedstawiciele Gminy 
Golina. Reprezentowali oni powiat koniński 
w piłce nożnej, zajmując I miejsce, w piłce noż-
nej kobiet, zajmując II miejsce, oraz w kilku in-
nych konkurencjach.

Skład	drużyny	piłkarskiej	mężczyzn: Ma-
teusz Mroziński, Alan Kujawa, Marcin Kamiński, 
Norbert Koliński, Michał Malant, Michał Dyb-
czak, Piotr Kusiolek, Tomasz Głodek.

Skład drużyny piłkarskiej kobiet: Paulina 
Kwitowska, Angelina Matuszak, Justyna Ko-
lińska, Klaudia Sypniewska, Karolina Kolińska, 
Agnieszka Raczyńska, Karolina Kopczyńska.

INNE KONKURENCJE:
Łowienie na sucho - Marek Jabłoński - I miejsce
Rzuty do kosza - Robert Iwiński - III miejsce
Rowerowy tor przeszkód - Piotr Jabłoński - III 

miejsce
Rzuty lotkami - M. Malant, R. Iwiński
Strzały na bramkę - D. Kaczan, M. Durczyński
Rzut beretem - D. Kaczan
Sprawnościowy tor przeszkód - M. Malant, P. 

Jabłoński
Rowerowy tor przeszkód - Marek Jabłoński

Koordynator sportu Robert Iwiński

(Patryk Rutkowski, Jakub Płóciennik, Dawid 
Kubiak)

KONKURENCJE	REKREACYJNE:
Gminę Golina reprezentowali:
- podnoszenie odważnika 17,5 kg (Krystian 

Kopczyński, Michał Witkowski, Mariusz Ol-
szewski)

- wędkowanie na sucho – I miejsce Marek 
Jabłoński, II miejsce Piotr Kusiołek, (Marcin 
Podlasiński)

- rzuty beretem na odległość – I miejsce Da-
niel Kaczan,(Krystian Kopczyński, Jakub Do-
browolski)

- tor przeszkód z atrakcjami – II miejsce Da-
mian Jabłoński, (Mariusz Olszewski, Jakub 
Dobrowolski)

–	gmina	Rzgów, IV	–	gmina	Golina (Karoli-
na Kopczyńska, Dominika Cybulska, Paulina 
Grzesiak)

PIŁKA	 SIATKOWA	 MĘŻCZYZN: I miejsce 
–	 gmina	 Kazimierz	 Biskupi, II	 –	 gmina	
Rzgów, III	–	gmina	Stare	Miasto, IV	–	gmi-
na Rychwał, V	 miejsce	 –	 gmina	 Golina 
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Gminny 
Turniej 
Siatkówki 
Plażowej

29 czerwca 2013 roku na stadionie Polonii 
Golina odbył się Gminny Turniej Siatkówki Pla-
żowej o Puchar Burmistrza Goliny. W turnieju 
wzięło udział 12 par.           

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce  -  Norbert Koliński, Patryk Gabert
II miejsce -  Mateusz Żabierek, Michał Malant
III miejsce - Paweł Koładziejczak, Szymon Dybczak
IV miejsce - M. Przebieracz, M. Zaborski
V miejsce - M. Mroziński, P. Jabłoński
VI miejsce - J. Płóciennik, P. Rutkowski
VII miejsce - P. Galant, M. Dybczak
VIII miejsce - P. Jasiński, K. Różycki 
IX miejsce - D. Kubiak, M. Szymański
X  miejsce - R.Galant, K. Juśkiewicz
XI miejsce - T. Macudziński, M. Witkowski
XII miejsce - P. Kusiołek, M. Dybczak

koordynator sportu Robert Iwiński

Sport

- rzuty do kosza (Robert Iwiński, Maciej Prze-
bieracz, Angelina Matuszak)

- rzut lotką do tarczy – I miejsce Michał Ma-
lant, II miejsce Golina Robert Iwiński, III miej-
sce Maciej Przebieracz,

- rzuty przedmiotami do celu- II miejsce An-
gelina Matuszak, III miejsce Michał Malan-
t,(Karolina Kopczyńska)

- strzały piłką nożną na bramkę unihokeja 

,(Piotr Kusiołek, Marek Jabłoński, Klaudiusz 
Jóźwiak)

- rowerowy tor przeszkód – I miejsce Damian Ja-
błoński, (Klaudiusz Jóźwiak, Michał Witkowski)

- strzelanie z wiatrówki – III miejsce Dariusz 
Kuszyński, (Marcin Podlasiński, Daniel Ka-
czan)

KONKURENCJE	 RODZINNE (rzut lotką do 
tarczy, bieg sztafetowy wahadłowy, rzuty 
przedmiotami do celu, strzały piłką nożną na 

bramkę unihokeja, rowerowy tor przeszkód 
i bieg w worku): I miejsce – gmina Golina 
(rodzina Cyferkowskich – Anna, Jacek i Szy-
mon).
Najlepszym sportowcom Spartakiady pu-

chary i medale wręczył wicestarosta koniński 
Andrzej Nowak i Mirosław Durczyński – radny 
powiatu konińskiego.

Organizatorem XIV Letniej Spartakiady 
Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego był Wy-
dział Edukacji i Spraw Społecznych konińskie-
go Starostwa.

Koordynator sportu Robert Iwiński
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
14 drużyn we wszystkich kategoriach wzię-

ło udział w Gminnych Zawodach Sportowo-
Pożarniczych, które odbyły się na Stadionie 
Miejskim w Golinie.  Grupę A – seniorów – wy-
grała drużyna OSP Spławie w składzie: Janusz 
Ciesielski, Roland Zbierski, Przemysław Witasik, 
Krystian Kwitowski, Jakub Wożniak, Marcin 
Szygenda, Kamil Folta, Piotr Zieliński, Bogumił 
Wesołowski – operator motopompy.

Zawody sędziowali strażacy z PSP w Koninie: 
st. kpt. Sebastian Olesiak – przewodniczący, 
kpt. Grzegorz Matuszak, kpt. Piotr Wesołowski, 
mł. kpt. Adam Kubacki, asp. Przemysław Błaże-
jewski, st. asp. Elżbieta Zając. Rywalizacja prze-
biegła w sportowej atmosferze, przy licznie 
zgromadzonej publiczności. Głównym organi-
zatorem imprezy był Zarząd Miejsko-Gminny 
OSP w Golinie. Uroczystego podsumowania 
zawodów dokonał burmistrz Goliny Tadeusz 
Nowicki, który wręczył zwycięskim drużynom 
nagrody oraz puchary. Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Pozostałe zwycięskie drużyny wystąpiły w 
następujących składach:

GRUPA ,,C”- KOBIETY – OSP SPŁAWIE: Paulina 
Kwitowska, Marlena Witasik, Klaudia Sypniew-
ska, Karolina Świtowska, Karolina Kaczmarek, 
Natalia Kaczmarek, Klaudia Borkiewicz, Julia 
Ignaczak,  Bogumił Wesołowski – operator mo-
topompy

GRUPA MDP CHŁOPCY – OSP MYŚLIBÓRZ: 
Adrian Jaroński, Mateusz Jaroński, Mateusz 
Maciejewski, Szymon Maciejewski, Kacper Ko-
bielski, Michał Czajka, Michał Nowak, Jakub Ka-

Lp. OSP Sztafeta Bojówka Razem Miejsce
1 Spławie 60,09 45,00 105,90 I
2 Kraśnica 58,25 49,30 107,55 II
3 Golina 64,00 44,17 108,17 III
4 Kawnice 62,51 51,40 113,91 IV
5 Rosocha 62,45 56,10 118,55 V
6 Przyjma 63,03 56,40 119,43 VI
7 Myślibórz 72,58 54,30 126,88 VII
8 Radolina 68,12 60,65 128,77 VIII
9 Węglew 59,89 71,30 131,19 IX

Grupa	„A”	–	Seniorzy

Grupa	„C”	–	Kobiety

Lp. OSP Sztafeta Bojówka Razem Miejsce
1 Spławie    72,58 69,00 141,58 I

Grupa	MDP	–	Chłopcy
Lp. OSP Sztafeta Bojówka Razem Miejsce

1 Myślibórz 97,45 58,00 1039,45 I

2 Radolina 86,00 71,00 1015,00 II

3 Spławie 76,40 85,00   991,40 III

Grupa	MDP	–	Dziewczęta

Lp. OSP Sztafeta Bojówka Razem Miejsce
1 Radolina 98,80 70,60 987,60 I

Sport i rekreacja

sprzyk, Amadeusz Zinkowski, Mateusz Górniak 
– rezerwowy

GRUPA MDP DZIEWCZĘTA – OSP RADOLINA: 
Beata Ziółkowska – dowódca, Weronika Adam-

ska, Julia Szymańska, Monika Waliszewska, 
Natalia Biegasiewicz, Karolina Jarmuż, Patrycja 
Waliszewska, Natalia Krysińska, Katarzyna Szu-
bińska, Wiktoria Czajka – rezerwowa

OSP Spławie - seniorzy OSP Spławie - kobiety

OSP Myślibórz – chłopcy OSP Radolina - dziewczęta
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Historia

Krzysztof	Witkowski

Dzieje Goliny w średniowieczu 
Lokacja miasta 
Trudnością dla badacza najdawniejszych 

dziejów Goliny jest stosunkowo niewielka ilość 
źródeł, którymi dysponuje. Nie zachowały się 
księgi ławnicze ani radzieckie (nie wiemy, czy 
w ogóle były prowadzone). Przy badaniu dzie-
jów tej miejscowości będącej, wraz  z innymi 
osadami, właśnością prywatną należy trakto-
wać ją jako miasto w danym kluczu dóbr szle-
checkich spełniające funkcję najważniejszego 
ośrodka w tym kompleksie. Miejscowości te 
były ściśle ze sobą powiązane gospodarczo 
i administracyjnie. Dlatego tak ważnym 
źródłem są zachowane w Archiwum Pań-
stwowym w Poznaniu księgi ziemskie ko-
nińskie z okresu średniowiecza, niewyko-
rzystywane dotychczas przez badaczy do 
pogłębienia wiedzy o średniowiecznych 
dziejach tej miejscowości1.

Granicą chronologiczną naszych rozważań 
będzie początek XVI stulecia.

W okresie rozbicia dzielnicowego teren ten 
należał prawdopodobnie do kasztelanii lędz-
kiej wzmiankowanej w źródłach po raz pierw-
szy w 1236 r.2 Nieprawdziwa jest informacja ja-
koby przywilej lokacyjny Goliny wydał w 1330 
roku król Władysław Łokietek. Brak na to infor-
macji źródłowych3.

Pierwszym znanym właścicielem Goliny był 
sędzia kujawski Stanisław Kiwała z Ostrowa 
herbu Leszczyc4. Był on synem Jana Kiwały 
z Ostrowa nad Gopłem, kasztelana kruszwic-
kiego w latach 1316-1327 i nieznanej z imienia 
córki Sułka, bratanicy arcybiskupa gnieźnień-
skiego Jakuba Świnki5. Brał udział w wojnach 
Kazimierza Wielkiego z Litwą, w których zdobył 
sławę wybitnego dowódcy. Między 7 paździer-
nika 1351 a 19 lutym 1353 król mianował go sę-
dzią brzeskim. Po śmierci sędziego inowrocław-
skiego Jana z Kościelca król nie wyznaczył jego 
następcy rozszerzając uprawnienia sędziego 
brzeskiego. Po 11 stycznia 1356 roku Stanisław 
używał tytułu „sędzia kujawski”6. Pełniąc ten 
urząd rozstrzygał spory o nieruchomości lub 
poświadczał ujazd granic. W latach 1359-1360 
pozwał przed sąd królewski w sporze o granicę 
nieznanych wsi księcia gniewkowskiego Włady-
sława Białego, któremu Kazimierz Wielki nadał 

1  Wspomina o nich, nie wykorzystując ich wszakże J. Łoj-
ko: J. Łojko, Dzieje miasta Goliny. 1362-1793. Zarys pro-
blematyki i źródła, [w:] 650 lat Goliny, pod red. K. Szy-
kownej, Z. Nabzdyka, Golina 2013, s. 8.

2  M. Wyszkowski, Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 
1138-1296, Poznań 2009, s. 202.

3  Informacja taka np. w: Słownik Starożytności Słowiań-
skich, t. 2, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego,           
W. Walewskiego, Warszawa 1881, s. 657; serwis interene-
towy www.golina.pl.

4  J. Karczewska, Własność szlachecka na pograniczu wielko-
polsko-kujawskim w pierwszej połowie XV wieku, Kraków 
2010, s. 108.

5  J. Bieniak, Stanisław Kiwała z Ostrowa, w: Polski Słownik 
Biograficzny, t. 42, Warszawa-Kraków 2003-2004, s. 68.

6  Tamże.

w lenno ziemię inowrocławską. Oburzony ksią-
żę oddał lenno królowi7. Stanisław Kiwała zmarł 
między 1 marca 1363 a 4 marca 13658. Dnia 22 
stycznia 1362 roku król Kazimierz Wielki nadał 
w Ciążeniu  wspomnianemu Stanisławowi 
z Ostrowa prawo do założenia w jego dobrach 
miasta Goliny9. Ciążeń jest miejscowością, któ-
rej nazwa przewija się w systemie objazdów po 
Królestwie, który stosował ostatni z Piastów na 
polskim tronie. Był tutaj w latach: 1347, 1359, 
1362, 1365 i w 1368 roku10. 

Aby średniowieczna miejscowość mogła 
być zaliczona do kategorii miast, musiała po-
siadać prawa miejskie. Terminem tym określić 
możemy ogół norm regulujących stosunki go-
spodarczo-społeczne i prawne danego miasta. 
Ponieważ normy te zostały przeniesione przez 
kolonistów niemieckich, prawo niemieckie 
stało się synonimem prawa miejskiego. Istotą 
przywileju lokacyjnego było wprowadzenie 
nowych wzorów w organizacji miasta, w tym, 
nowej instytucji wójta11. Istotną cechą miasta 
było także odbywanie się w nim targów na któ-
rych dokonywała się wymiana handlowa i ob-
rót gospodarczy.

Średniowieczni zasadźcy to swego rodzaju 
przedsiębiorcy inwestujący w zakładanie no-
wych ośrodków i czerpiący z tego określone 
korzyści. Wysokość dochodów zależała w du-
żym stopniu od operatywności nowego wójta 
w przeprowadzeniu faktycznej lokacji miasta. 
Był to proces skomplikowany, polegający na 
wyznaczeniu działek gruntu dla mieszczan, 
zorganizowaniu handlu, tworzeniu instytucji 
i sprowadzaniu osadników. Zgoda królewska 
stwarzała możliwości do wzbogacenia się za-
sadźcy i właściciela osady. Jesli chodzi o plano-
wanie przestrzenne średniowiecznego miasta 
można powiedzieć, że obok rynku tworzono 
skupiska rzemieślników. W oddaleniu od ryn-
ku, które było centrum miasta, osiadali ubożsi 
mieszkańcy lub ci, których pochodzenie, zawód 
czy religia kwalifikowały w oczach współcze-
snych do miana „gorszych”12. Z dużym prawdo-
podobieństwem można stwierdzić, że zabudo-
wa Goliny była w większości drewniana.           

Lokacja miasta wyrażała społeczno-gospo-
darczą potrzebę stworzenia ośrodka, dookoła 
którego koncentrował się będzie rynek lokalny, 
gdzie można by dokonać wymiany towarów13.

7  Tamże.
8  Tamże.
9  Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski (dalej cyt. KDW), t. 6, 

wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Warszawa-Poznań 
1982, nr 198a.

10  A. Rutkowski, Objazdy i system rządzenia państwem przez 
Kazimierza Wielkiego, „Kwartalnik Historyczny”, R. 92 
(1985), nr 3 s. 608-609.

11  K. Kamińska, Lokacje miast na prawie magdeburskim na 
ziemiach polskich do 1370 roku, Toruń 1990, s. 116.

12  M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczań-
stwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław-Warszawa  -Kra-
ków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 91.

13  S. Piekarczyk, Studia z dziejów miast polskich w XIII-XIV w., 

W czasach Kazimierza Wielkiego miasta 
znacznie rzadziej niż wsie zakładane były od 
nowa. Zwykle wyrastały z innych form osadni-
czych, przeważnie na gruncie istniejących już 
nieco większych skupisk ludności14. Przekształ-
cenie takich skupisk w gminy miejskie nie do-
konywało się samoczynnie, lecz wymagało 
z reguły pewnej ingerencji z zewnątrz. Był nią 
właśnie przywilej lokacyjny15. Z taką sytuacją 
mamy do czynienia w przypadku Goliny, gdzie 
akcja osiedleńcza została przeprowadzona już 
wcześniej. Sytuacja gospodarcza wymagała 
jednak utworzenia miasta na prawie magde-
burskim, które stałoby się pewnego rodzaju 
centrum administracyjnym i gospodarczym 
dóbr prywatnych. 

W dokumencie lokacyjnym Kazimierz Wielki 
podaje przyczyny jego wystawienia. Na pierw-
szym miejscu wymienione są korzyści dla go-
spodarczego rozwoju Królestwa, ponieważ 
„prawo niemieckie zwane średzkim przynosi 
nam i mieszkańcom naszego Królestwa wiele 
pożytku...”16 Bez wątpienia chodzi w tym frag-
mencie o nawiązanie do ustroju Środy Śląskiej 
założonej, na prawie magdeburskim, przez 
księcia Henryka Brodatego w 1235 roku. Jed-
nocześnie monarcha podnosi zasługi odbior-
cy dyplomu (a więc rzeczonego Stanisława 
z Ostrowa), za przyczyną których wystawił ni-
niejszy dokument. Władca przypomina odwa-
gę i wierność sędziego kujawskiego, który brał 
udział w wielu bitwach, walcząc  z nieprzyja-
ciółmi17.

Król zezwala Stanisławowi lokować miasto 
na prawie niemieckim, na terenie jego włości 
zwanych Błożyno „przy spływającym strymy-
ku zwanym Golina”18 (jest to oczywisty błąd 
pisarza przepisującego dokument; odnośny 
fragment mówił prawdopodobnie o tym, że 
nowe miasto ma się nazywać Golina19). Król ze-
zwala na powołanie we wspomnianym mieście 
rady miejskiej i ławników oraz, co oczywiste, 
na wytyczenie działek gruntu dla osadników. 
Król nadaje również osadzie prawo targowe. 
Wedle przywileju cotygodniowe targi odby-
wać się miały w środę, a doroczne dwa razy 
w ciągu roku: 25 lipca (święto Jakuba Apostoła) 
oraz 4 października (święto św. Franciszka Spo-
wiednika). Wydaje się, że samej lokacji dokonał 
w imieniu właściciela jakiś zasadźca, specjalizu-
jący się w tego typu przedsięwzięciach.

Warszawa 1955, s. 157.
14  J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław-Warszawa-Kra-

ków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 160.
15  Tamże.
16  KDW, t. 6, nr 198a „...ius Thaeutonicum Sredense, sive 

Nouifori, nobis et regnicollis nostris multum utilitatum 
affert...”

17  Tamże.
18  Tamże: „...in rivulo defluente dicto Golina...”
19  K. Jasiński, Lokacja miasta Goliny w 1362 r., [w:] 650 lat..., 

s. 6.

cdn...

11

G
ŁO

S 
G

O
LI

N
Y 

• L
IP

IE
C 

20
13



Oświata

Szkoła Podstawowa w Golinie

Od	rocznicy	Powstania	Styczniowego
do konkursów

Z  okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego w Szkole Podstawowej im. Ju-
liusza Słowackiego w Golinie podjęto wiele 
ciekawych inicjatyw, z których na pewno naj-
ważniejszą był okolicznościowy apel z 16 maja 
2013 r. Ta uroczystość została zorganizowana 
w innej scenerii niż zwykle. Miejscem tego wy-
jątkowego spotkania był plac apelowy, który 
wspaniale wkomponował się w tło wiosennej 
zieleni. Wszyscy tam zgromadzeni, dzięki li-
rycznym wierszom, nostalgicznym piosenkom 
oraz historycznemu komentarzowi, choć przez 
chwilę mogli pochylić się nad znaczeniem wy-
darzeń z 1863 r. Dopełnieniem montażu słow-
no–muzycznego był wymowny polski taniec 
– polonez. Przygotowany z rozmachem i zamy-

 Pod znakiem sukcesów uczniów i nauczycieli, obchodów rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego oraz konkursów różnego typu upłynęły ostatnie miesiące w Szkole Podstawo-
wej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Poniżej relacja z wybranych wydarzeń.

Apel z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego

Ku	pamięci	powstańców	styczniowych

IV Gminny Przegląd Tańca

4 zespoły młodych fascynatów różnych 
form choreograficznych z najbliższego terenu 
spotkało się 3 czerwca 2013 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. 
Okazją ku temu był IV Gminny  Przegląd  Tańca. 
Swoje umiejętności pokazały tam wtedy dzieci 
z Przyjmy przygotowane przez Agnieszką Bo-
rowską i Goliny - przedszkolaki występujące 
pod czujnym okiem Joanny Lewandowskiej 
oraz Grażyny Kusiołek, grupa Alegro Aliny 
Król oraz zespół Liliany Czajkowskiej. Wszyscy 
uczestnicy zaprezentowali niezwykle wysoki 
poziom taneczny. Bez wyjątku wywarły one 
ogromne wrażenie na publiczności i komisji 
konkursowej. Jury w składzie: Arleta Wieczo-
rek–Stolarska (Przewodnicząca Rady Rodzi-
ców), Małgorzata Iwińska (nauczyciel) i Damian 
Ciesielski (Dyrektor Domu Kultury) postanowi-

Czują rytm!

ło przyznać równorzędne wyróżnienia. Uczest-
nicy otrzymali je wraz z nagrodami rzeczowy-
mi z rąk Przewodniczącej Rady Miejskiej - Anny 
Kapturskiej, dyrektor Jolanty Kruckiej i zastęp-
cy burmistrza Goliny – Andrzeja Budnego

Pamiętnik
nauczycielki

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk  
o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego 
oraz Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wcze-
snoszkolnej ogłosili ogólnopolski konkurs na 
napisanie pamiętnika pt.: „Moje doświadcze-
nia edukacyjne i zawodowe jako nauczyciela 
wczesnej edukacji”. Głównym zadaniem jego Wyróżniona nauczycielka – Agnieszka Dobrowolska

Specjalne wyróżnienie 
dla Norberta

Od marca do maja poznański oddział In-
stytutu Pamięci Narodowej zorganizował wy-
jątkowy projekt edukacyjny „Wehikuł czasu”. 
Zadaniem uczestników tego przedsięwzięcia 
było „odnalezienie przedmiotu, pochodzącego 
z okresu tzw. Polski Ludowej 1945-1989, sfo-
tografowanie go i przedstawienie jego historii 
w formie pisemnej”. Do realizacji założeń tego 
wspomnianego projektu edukacyjnego przy-
stąpił także Norbert Łętowski ze Szkoły Pod-
stawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. 
Uczeń koła historycznego przygotował cieka-
wą pracę literacką o książeczce „Ali - Baba i pa-
sterz” z serii „Poczytaj mi mamo”. Dodatkowo 
wzbogacił ją o informacje o losach tej publika-
cji, jej szczegółowym wyglądzie oraz znaczeniu 
w życiu jego mamy. Dopełnieniem całokształtu 
były kolorowe fotografie. Warto było zmierzyć 
się z tym projektem. Spośród 150 nadesła-
nych prac, tylko siedem zostało wyróżnionych 
nagrodami specjalnymi - w tym ta napisana 
przez Norberta. Podsumowanie projektu miało 
miejsce 10 czerwca 2013 r. w poznańskim od-
dziale Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas 
uroczystości, wyróżnieni nagrodą specjalną 
uczniowie - w tym Norbert omówili opisane 
przedmioty oraz otrzymali zasłużone dyplomy 
i nagrody rzeczowe. 

Wyróżniony uczeń – Norbert Łętowski

słem organizacyjnym apel był zasługą współ-
pracujących z sobą grup uczniów, nauczycieli 
i pracowników obsługi. 

uczestników było dotarcie do wspomnień pe-
dagogów klas I – III, a potem utrwalenie ich dla 
potomnych. W szranki tej rywalizacji stanęli 
także nauczyciele dyplomowani wspomniane-
go wcześniej poziomu ze Szkoły Podstawowej 
im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Choć kon-
kurs nie należał do najłatwiejszych, to warto 
jednak było w atrakcyjny sposób podzielić się 
przemyśleniami na temat swojej drogi zawo-
dowej. Jury konkursu przyznało nauczycielce  
- Agnieszce Dobrowolskiej wyróżnienie oraz 
nagrodę książkową. 
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Oświata

Szkoła Podstawowa w Radolinie

„Deszcz nagród”
dla golińskiej podstawówki

Chcąc w godny sposób uhonorować wkład 
naszego regionu w niepodległościowe zma-
gania narodu w czasie wybuchu Powstania 
Styczniowego, Towarzystwo Samorządowe 
podjęło się wraz z Centrum Kultury i Sztuki 
oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ko-
ninie, organizacji konkursów, których celem 
było upamiętnienie wydarzeń sprzed 150 lat. 
W działania te włączyło się również Starostwo 
Powiatowe w Koninie poprzez ufundowanie 
części nagród. Były one bowiem skierowane do 
wszystkich grup społecznych, w tym uczniów 
szkół podstawowych. Pierwszym z nich był 
konkurs „Śladami Powstania Styczniowego”, 
którego cel stanowiło plastyczne uchwycenie 
tego wydarzenia. Z propozycji tej skorzystali 
przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Ju-

liusza Słowackiego w Golinie. Koordynatora-
mi ich pracy odpowiednio byli, na poziomie 
klas I-III - Halina Nowicka, IV - VI Marek Wendt. 
W tym przypadku prace naszych uczniów zo-
stały docenione i wyróżnione. W pierwszej 
kategorii I miejsce zajął Sebastian Szota (I b), 
a III Weronika Dybczak (III a). W drugiej I miej-
sce otrzymał Mateusz Janiszewski (VI b), a III 
- Piotr Masłowski (V b). W kolejnym z konkur-
sów wszyscy chętni mieli przygotować strój 
z okresu Powstania Styczniowego. Także i tutaj 
jedna z uczennic Szkoły Podstawowej im. Juliu-
sza Słowackiego w Golinie wzięła w nim udział. 
Kamila Piasecka (V a) została doceniona, otrzy-
mała wyróżnienie. Wszyscy wspomniani wyżej 
uczniowie odebrali okolicznościowe dyplomy 
i nagrody rzeczowe z rąk Marszałka Wojewódz-

twa Wielkopolskiego - Marka Woźniaka oraz 
Senatora RP - Ireneusza Niewiarowskiego. Ta 
niezapomniana chwila miała miejsce 9 czerwca 
2013 r. w Centrum Wykładowo - Dydaktycznym 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ko-
ninie podczas uroczystej, wspólnej sesji Rady 
Powiatu Konińskiego i Rady Miasta Konina.

Nagrodzeni w konkursach o Powstaniu
Styczniowym

Podsumowanie	Projektu	POKL
 „W trosce o wszechstronny rozwój dziecka 

przedszkolnego” 
Dnia 21 czerwca b.r. w murach Szkoły Pod-

stawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie 
odbyło się podsumowanie dwuletnich działań 
związanych z realizacją Projektu POKL  „W tro-
sce o wszechstronny rozwój dziecka przed-
szkolnego”. Na uroczystą galę przybył Burmistrz 
Goliny Pan Tadeusz Nowicki, Przewodnicząca 
Rady Miasta Golina Pani Anna Kapturska, Za-
stępca Burmistrza Goliny Pan Andrzej Budny, 
Skarbnik Goliny Pani Kinga Musiałkiewicz, Dy-
rekcja Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Go-
linie, a także pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Golinie, ZEAS w Golinie oraz przedstawiciele 
firm, z którymi nasza szkoła współpracowała 
w ramach realizowanych zadań.

Pani dyrektor Alina Kozłowska szczególnie 
ciepło powitała wszystkich przedszkolaków, 
biorących udział w projekcie i ich rodziców.
Przystąpienie oddziałów przedszkolnych do 

projektu finansowanego ze środków unijnych, 
umożliwiło najmłodszym dzieciom naszej 
szkoły jeszcze lepszy i bardziej wszechstronny 
rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny, 
społeczny, a także dostarczyło niepowtarzal-
nych i niezapomnianych przeżyć. To dzięki 
niemu dzieci bezpłatnie korzystał z zajęć logo-
pedycznych, języka angielskiego, gimnastyki 
korekcyjnej, rytmiki, zajęć szachowych, przy-
rodniczych oraz wczesnego wspomagania roz-
woju. Na zajęciach plastycznych, teatralnych 
i bibliotecznych wyruszały w krainę fantazji 
tworząc swoje pierwsze dzieła sztuki, wciela-
jąc się w pierwsze role aktorskie. Radosnych 
przeżyć dostarczały przedszkolakom wyjazdy 
do kina, na spektakle teatralne, czy do fabryki 
wrażeń. Zrealizowany projekt zakładał również 
pomoc rodzicom w procesie wychowania ich 
dzieci. Przyczyniły się do tego przeprowadzane 

diagnozy, tj. psychologiczna, pedagogiczna, 
logopedyczna, czy rehabilitacyjna. Nie można 
także zapomnieć o doposażeniu sal oddziałów 
przedszkolnych w sprzęt, pomoce dydaktycz-
ne, zabawki, materiały niezbędne do realizacji 
różnorodnych zajęć.

Wszystkim zaproszonym gościom, dzieciom, 
rodzicom oraz personelowi projektu pani dy-
rektor A. Kozłowska wręczyła podziękowania 
oraz certyfikaty uczestnictwa. Na zakończe-
nie uroczystości przybyli goście obejrzeli 
część artystyczną przygotowaną przez dzieci 
przedszkolne pod kierunkiem i opieką wycho-
wawczyń: pani Magdaleny Pietraszek i pani 
Agnieszki Waliniak. Można było także obejrzeć 
gromadzony przez dwa lata dorobek artystycz-
ny dzieci, prace stworzone na zajęciach pla-
stycznych, przyrodniczych, fotografie z wyjaz-
dów, kronikę projektu, scenariusze zajęć oraz 
zbiór pomocy dydaktycznych. Poczęstunek na 
uroczystości zapewniła firma „Golinianka” .

Agnieszka Waliniak
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Działalność  „Galerii Przejściowej” mieszczą-
cej się w siedzibie  Domu Kultury w Golinie  
została zainicjowana 7 października 2005 roku 
wernisażem wystawy malarstwa olejnego Alek-
sandry Ławickiej–Cuper, artystki z Warszawy. 
Od tego momentu mieszkańcy naszej gminy 
mają okazję oglądać różnego typu ekspozycje 
raz w miesiącu.

W czerwcu w „Galerii Przejściowej” wystawio-
no fotografie autorstwa Mai Piórskiej pt. „Born-
holm, wyspowe klimaty”. Artystka urodziła się 
w Bieszczadach, ale mieszka w Świnoujściu. 
Jest laureatką kilku konkursów fotograficznych. 
Otrzymała m.in. wyróżnienie w konkursie „Bar-
wy jesieni” Wolińskiego Parku Narodowego, 
dwie I nagrody za wiosnę i jesień w konkursie 
„4 pory roku na 44 wyspach”, organizowanym 

Na wernisażu była także Maja Piórska,
autorka zdjęć.

Wernisaż	wystawy	fotografii	
Mai Piórskiej
Bornholm	–	wyspowe	klimaty

przez Urząd Miasta Świnoujście, oraz II nagro-
dę w konkursie „Zwiastuny wiosny” Wolińskie-
go Parku Narodowego.

Ulubione tematy Mai Piórskiej to krajobra-
zy – ciekawe, mało znane zakątki wysp Wolin, 
Uznam i Karsibór oraz wyspy Bornholm.

Cieszy fakt, iż wernisaż wystawy zdjęć, który 
odbył się 7 czerwca,  zaszczyciła swoją obecno-
ścią sama Maja Piórska. Ujęła ona wszystkich 
obecnych niezwykłą pogodą ducha i skromno-
ścią. Artystka  chętnie odpowiadała na wszel-
kie pytania, długo dyskutowała z miłośnikami 
sztuki o swoich pracach.

Organizatorzy nie zapomnieli także o czymś 
dla ciała,  zapraszając wszystkich na kawę, 
ciastko oraz kieliszek wina.

Karolina Kasprzak

Oświata	i	kultura

Szkoła	Podstawowa	w	Kawnicach

„Człowiek mądry może uczyć się zawsze 
i wszędzie…” - w ramach tego projektu realizo-
wanego w Szkole Podstawowej w Kawnicach 
od trzech lat uczniowie klas IV-VI uczestniczą 
w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych 

Wycieczki turystyczno-
krajoznawcze

i dydaktycznych. 24 maja uczniowie klasy IV 
A odbyli wycieczkę rowerową po Puszczy Bieni-
szewskiej podczas której kształcili umiejętność 
poruszania się po drogach zgodnie z zasadami 
ruchu drogowego i wykonywali wyznaczone 
zadania z przyrody, matematyki i języka pol-
skiego. W dniach od 4 do 6 czerwca uczniowie 
klas IV-VI  brali udział w wycieczce w Karko-
nosze. Po drodze odwiedzili wrocławskie zoo, 
zdobyli szczyt Ślęża. Następnie zwiedzili Cie-
plice, Szklarską Porębę, Hutę Szkła, Muzeum 

Przyrodnicze oraz bawili się w parku wodnym 
Tropikana. Ostatniego dnia uczestnicy doszli 
do schronisk Samotnia i Strzecha Akademicka. 

11 czerwca zespół klasowy VI A wziął udział 
w wycieczce rowerowej do Goliny, której celem 
było zapoznanie się z historią i legendami mia-
sta, zabytkowego kościoła św. Jakuba i miej-
scami pamięci. 

Wychowawcy klas młodszych także rozbu-
dzają zainteresowania dzieci walorami przy-
rodniczymi naszej Ojczyzny. 10 czerwca dzieci 

5-6 letnie oddziału przedszkolnego wspaniale 
bawiły się w gospodarstwie agroturystycznym 
w Szczepidle. W trakcie pobytu same wykonały 
pizze. Ponadto jeździły konno, strzelały z łuku 
i rozwiązywały zagadki przyrodnicze.

14

G
ŁO

S 
G

O
LI

N
Y 

• L
IP

IE
C 

20
13



VIII Dni Goliny
z country i disco polo

Wakacje
w mieście 
2013W tym roku Dni Goliny odbędą się w dniach: 20-21 lipca. To prawdziwe święto miesz-

kańców miasta i gminy Golina. I atrakcyjny program artystyczny. W czasie uroczystości do Parku 
Miejskiego licznie przybywają zarówno mieszkańcy, jak i Goście z sąsiednich gmin. 

Dni Goliny są imprezą, która integruje lokalną społeczność, uatrakcyjnia życie kulturalne całe-
go regionu oraz  świetnie  promuje gminę na terenie powiatu konińskiego. W poprzednich latach 
na scenie w Parku Miejskim wystąpiły m.in. takie gwiazdy, jak: Adrianna Biedrzyńska, Eleni, 
Alicja	Majewska,	Oddział	Zamknięty,	Mafia,	Bayer	Full,	Andrzej	Rybiński.

W tym roku na Dniach Goliny wystąpią lubiani artyści: Kabaret	EWG,	Zespół	J..haaa,	Gang	
Marcela, Coolers, zespół Veegas. 

Pierwszego dnia  zapraszamy wszystkich do „Country Club  Golina”, w którym  gospodarzem 
i gwiazdą wieczoru będzie  grupa Gang Marcela. Drugi dzień  „należał będzie” do fanów muzyki 
disco polo. Podczas gali  „Raz na wesoło”  zaprezentuje się  m.in. zespół  Coolers Inowrocław. 
A gwiazdą wieczoru będzie występ grupy „Veegas”. Na pewno usłyszymy ich największy przebój 
„Plastikowo Biedronko”.

Nuda nie grozi także dzieciom. Organizatorzy przygotowali dla nich moc atrakcji. O 15.00 ma-
luchy mogą obejrzeć najróżniejsze animacje, a o godzinie 17.00 specjalny program artystyczny 
przygotowany przez teatr	„Piraci	z	Karaibów”.

Ponadto w ramach imprez towarzyszących będzie wystawa prac malarstwa Marianny Gra-
bowskiej (25 lipca – godz. 17.00) ubogacona koncertem muzyki jazzowej zespołu „Royal Band”, 
samorządowy rajd rowerowy (20 lipca – godz. 10.00) oraz wiele innych ciekawych wydarzeń.

Podczas Dni Goliny w Parku Miejskim nie zabraknie atrakcji dla osób w różnym wieku, interesu-
jących występów, stoisk handlowych i gastronomicznych itp. Nie zabraknie  niespodzianek dla 
dzieci: wesołego miasteczka,  nadmuchiwanych zabawek i zjeżdżalni.

WSZYSTKICH	SERDECZNIE	ZAPRASZAMY.
OBIECUJEMY	DOBRĄ	ZABAWĘ!!!

21.07

– Program animacyjny dla dzieci w ramach 

VIII Dni Goliny (godz. 15.00, Park Miejski). 

25-26-27.07

– Zajęcia plastyczne w plenerze dla dzieci 

i młodzieży (godz. 11.00-14.00).

5-9.08

– Zajęcia z rzeźby dla dzieci i młodzieży 

(godz. 12.00-15.00).

12-13-14.08

– Warsztaty batiku na papierze dla dzieci 

i młodzieży (godz. 13.00-17.00). 

19-23.08

– Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży  

„Bawimy się technikami plastycznymi”: ry-

sunek konstrukcyjny ołówkiem, węglem, 

piórkiem, tuszem, patykiem; grafika: mo-

notypia i linoryt; malarstwo – akwarelowe, 

pastelowe (godz. 11.00-15.00).

LIPIEC:	Z	MUZYKĄ	ZA	PAN	BRAT	

Zajęcia muzyczne, nauka gry na instrumen-

tach, próby zespołów – zajęcia przez cały 

lipiec – poniedziałki, wtorki, środy, w godz. 

11.00-13.00.

Ponadto w trakcie wakacji będą zajęcia pla-

styczne w świetlicach wiejskich. 

Zapewniamy wszystkie materiały

plastyczne. 

Udział	w	zajęciach
jest bezpłatny. 

Biblioteka Publiczna w Golinie
filie	w	Kawnicach	i	Przyjmie

ZAPRASZAJĄ

NA ZAJĘCIA W BIBLIOTECE POD HASŁEM 
„W  WAKACJE SCHODZIMY Z  PÓŁEK ”

OFERTA SKIEROWANA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 W ramach zagospodarowania wolnego czasu 

W godzinach od 11.00 do 13.00 na uczestników czekają bibliotekarze
i zapraszają na:
KACA- Klub Aktywnego Czytania
RUSZ GŁOWĄ – gry i zabawy
JEDZIE POCIĄG  Z DALEKA – zajęcia literacko-plastyczne
PODRÓŻE MAŁE I  DUŻE PO LITERATURZE

REALIZACJA ZAJĘĆ DOSTĘPNA TAKŻE
W PUNKTCH BIBLIOTECZNYCH:
WĘGLEW –WTOREK
RADOLINA- PIĄTEK

Wakacje w gminie
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Noc	Świętojańska	w	Golinie

Wili wianki 
i słuchali 
muzyki

Tegoroczna Noc Świętojańska odbyła się 21 
czerwca, tradycyjnie na terenie  Parku Miejskie-
go w Golinie.  Organizatorem był miejscowy 
Dom Kultury. 

Na dobry początek na scenie zaprezentowa-
ły się grupy działające przy DK. Młodzi artyści 
z ogromnym  zapałem zachęcali publiczność 
do wspólnej zabawy. Zaraz po nich  pojawił  się  
zespół „Senior”, który wykonał  znane piosenki 
ludowe oraz  popularne szlagiery w niepowta-
rzalnych aranżacjach. Każdy szczegół minireci-
talu był dopracowany zarówno pod względem 
wizualnym, jak i muzycznym, a folkowe brzmie-
nie wprowadziło niezwykły klimat.    

Gwiazdą tegorocznej Nocy Świętojańskiej 

była grupa „Rap K.B - pojednani w rapie”.   
Muzycy bardzo szybko nawiązali dobry kon-
takt z liczną widownią, która  ochoczo nuciła 
największe przeboje artystów. Doskonałym 
zwieńczeniem dnia okazała się zabawa, któ-
rą prowadził DJ „Koko and Rico”,  trwająca do 
późnych godzin nocnych. Podczas Nocy Świę-
tojańskiej nie mogło  zabraknąć  konkursu na 
najpiękniejszy wianek świętojański. Cieszy 
fakt, iż w szranki stają coraz młodsi, którzy 
wiją  wianki w tradycyjny sposób - z żywych 
kwiatów, nie używając współczesnych dodat-
ków. Jury w składzie: Ewa Wendt, Teresa Ewa 
Rożek i Przemysław Ciesielski oceniło siedem 
wianków. Przyznano trzy pierwsze miejsca, 
za wianki wykonane przez: Zofię Mielczarek, 
Agnieszkę Jakubowską i Wiolettę Jakubowską. 
Były też cztery wyróżnienia, z których cieszyły 
się: Kazimiera Mokrzan, Mateusz Mielczarek, 
Weronika Mielczarek i Eryka Piaskowska. 

Dla najmłodszych przygotowano specjalny, 
atrakcyjny program. Dzieci mogły  obejrzeć 
najróżniejsze aranżacje oraz chętnie brały 
udział w grach i zabawach.

Karolina Kasprzak
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