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,,Głos Goliny” można otrzymać w Urzędzie Miejskim, Domu
Kultury, Bibliotece Publicznej, szkołach, innych instytucjach
publicznych, u sołtysów, w placówkach handlowych.
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Z życia gminy

Szanowni Państwo,
W dniu 13 października 2011 roku do Urzędu Miejskiego w Golinie wpłynął protest Komitetu Obywatelskiego Obrony Przychodni w Golinie, który dotyczy
sprzedaży nieruchomości w której znajduje się przychodnia NZOZ „MEDYK” s.c.
W powyższej sytuacji zmuszony jestem wyrazić swoje stanowisko.
Nie jest prawdą, iż sprzedaż nieruchomości spowoduje brak dostępu pacjentów do usług medycznych na
terenie gminy.
Decyzję o sprzedaży podjęła Rada Miejska w Golinie
w 2007 r. powierzając wykonanie Uchwały Burmistrzowi. Należy podkreślić, że Uchwała przyjęta została większością głosów 10 radnych przy trzech głosach wstrzymujących się i 2 głosach przeciw.
W 2007 roku ogłoszony został pierwszy przetarg dotyczący przedmiotowej Uchwały.
Do przetargu została dopuszczona jedna oferta, tj.
oferta Zespołu Lekarza Rodzinnego w Golinie.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, albowiem uczestnik przetargu nie ustanowił wysokości
postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
Kolejna próba sprzedaży nieruchomości miała miejsce w lutym 2008 roku.

W przetargu uczestniczyła ponownie ta sama spółka co
w pierwszym przetargu i ponownie przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym z przyczyn jak za pierwszym razem.
W lipcu 2008 roku ogłosiłem trzeci przetarg na sprzedaż budynku ośrodka zdrowia, który zakończył się takim samym rezultatem jak poprzednie.
Realizując Uchwałę Rady Gminy 29 sierpnia 2011 roku
ogłosiłem kolejny przetarg na tą samą nieruchomość.
W wyniku tego dwóch potencjalnych nabywców wpłaciło wadium. Do przetargu dopuszczona została jedna
oferta. Drugi potencjalny nabywca nie złożył oferty.
Przetarg został rozstrzygnięty z wynikiem pozytywnym.
Chciałbym dodać, że jednym z istotnych i ważnych
warunków sprzedaży było oświadczenie potencjalnego
nabywcy o dalszym prowadzeniu w tej nieruchomości
usług medycznych, które zabezpieczą mieszkańcom
gminy należyty dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Warunek ten zostanie potwierdzony w akcie notarialnym przenoszącym własność na nabywcę.
Ponadto należy zauważyć, że podobna sprzedaż ośrodka zdrowia miała miejsce w Kawnicach i jak życie pokazało
w żadnym razie fakt sprzedaży nie wpłynął na pozbawienie, bądź pogorszenie jakości usług medycznych.
Już podczas podejmowania uchwały w przedmiocie
sprzedaży niektórzy radni stwierdzili, że zarządzanie i modernizowanie obiektu jest korzystniejsze jeśli właścicielem
i wynajmującym jest ta sama osoba lub ten sam podmiot.
Pomimo wielokrotnych prób sprzedaży nieruchomości Zespół Lekarza Rodzinnego z Goliny nie skorzystał
z możliwości nabycia nieruchomości (tak jak to miało
miejsce w przypadku przychodni w Kawnicach).
Chciałbym jeszcze raz zapewnić Państwa, iż naszym
celem jest jak najlepsze zapewnienie opieki medycznej
w naszej gminie i na pewno nie zostaną Państwo sami
z tym problemem.

Nowy radny
W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Golinie zarządzonych na dzień 11 września 2011 roku, został
wybrany Michał Zieleziński (Kawnice).
Na uroczystej sesji 30 września 2011r. radny złożył ślubowanie i przyjął gratulacje od władz samorządowych
oraz członków rady.

Inauguracja roku
kulturalnego
7 października Dom Kultury zaprosił wszystkich
mieszkańców na uroczystą inaugurację roku kulturalnego 2011/2012. Gospodarzem spotkania było
Gimnazjum w Golinie. A jego elementami wernisaż
prac Filipa Błażejewskiego oraz koncert zespołu
„Electric Trio”. Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki,
który uroczyście otworzył nowy rok kulturalny
przypomniał o imprezach, które wpisały się w kalendarz imprez, m.in.: o wystawach w Galerii Przejściowej czy corocznych Dniach Goliny.
Filip Błażejewski, dziennikarz i fotograf, zaprezentował
prace pod tutułem „Mystery of Jazz”. Inspiracje czerpie
z dorobku mistrzów fotoreportażu: Henri Cartier-Bressona i Elliotta Erwitta. Zajmuje się fotografią społeczną
oraz kulturalną. Współpracuje m.in. z Teatrem „Kamienica” Emiliana Kamińskiego. Na spotkaniu w Golinie powiedział, że jego największą pasją pozostaje świat jazzu.
Obecnie w każdej wolnej chwili poświęca się utrwalaniu
dźwięków, atmosfery i ludzi jazzu, a jego przewodnikiem
jest Marek Karewicz.
Spotkanie zakończyło się koncertem zespołu jazzowego „Electric Trio”, który wprowadził obecnych w świat
muzyki wypełniony refleksją. Goście mieli okazję do osobistego kontaktu z autorem fotografii oraz muzykami.
I wymienili swoje spostrzeżenia przy kawie i słodyczach,
za które dziękujemy właścicielom sklepu „Mikro” z Goliny.
Serdecznie podziękowanie dyrekcji Gimnazjum im.
Mikołaja Kopernika w Golinie za umożliwienie organizacji imprezy, za przychylność oraz współpracę.
Wystawa fotografii była prezentowana również podczas festiwalu jazzowego Jazzonalia 2011. „Mystery of
Jazz” obejrzeli także mieszkańcy Goliny, Kazimierza Biskupiego i Ślesina, w ramach projektu „Jazz jest Tajemnicą”, dofinansowanego ze środków Powiatu Konińskiego.

100 LAT
orkiestry dętej
Remont ulicy Polnej

Inwestycje
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Zakończono odcinek ulicy Parkowej (długość 206 m),
trwa remont ulicy Polnej (221m), nadal trwają prace na
kompleksie Orlik 2012 w Golinie.
Ruszyła budowa ulicy Cmentarnej w Golinie ( I etap)
oraz budowa drogi w miejscowości Rosocha.
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Boisko ze sztuczną trawą (kompleks Orlik)

Nowo oddana ulica Parkowa

Podłoże przygotowane do powierzchni poliuretanowej
(kompleks Orlik)

1 października odbyła się uroczystość podsumowania
100-lecia Orkiestry Dętej działającej przy OSP Golina. Ks.
Andrzej Urbański – proboszcz parafii M.B.Szkaplerznej
w Golinie odprawił uroczystą mszę, po której strażacy
wraz z zaproszonymi gośćmi przeszli ulicami miasta pod
budynek strażnicy przy akompaniamencie Orkiestry
Dętej prowadzonej przez druha kapelmistrza Zdzisława
Ukraińskiego. Tam po poświęceniu przez księdza seniora
Mariana Górskiego została uroczyście odsłonięta jubileuszowa tablica pamiątkowa ufundowana przez druha
Piotra Wojdyńskiego. Odsłonięcia dokonali: Piotr Wojdyński (fundator), Henryk Bąk ( przedstawiciel Urzędu
Miejskiego w Golinie) oraz Mirosław Durczyński (Prezes
OSP Golina).
W podsumowaniu, które odbyło się w budynku
strażnicy, zasłużeniu druhowie grający w orkiestrze oraz
aktualni muzykanci otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki. W obchodach 100-lecia uczestniczyli Radni Rady
Miejskiej: Wojciech Grodzki, Iwona Kościelska, Zdzisław
Maciaszek, Krzysztof Michalak, Leszek Sieczkowski, Wojciech Wojdyński i Michał Zieleziński. Odczytano także pismo gratulacyjne z okazji w/w uroczystości od Burmistrza
Goliny Tadeusza Nowickiego, który nie mógł być obecny.

Z życia gminy
Wyjazd do Bieniszewa przed odpustem tradycyjnie
kończył nasze jazdy rowerowe.
W tym roku, korzystając ze wspaniałej wrześniowej
pogody, na spotkaniu 30 września podsumowującym
nasze rajdy postanowiliśmy, że 2 października pojedziemy do Ślesina. Wspaniała słoneczna pogoda towarzyszyła nam na 60-kilometrowej trasie, którą pokonało 21
rowerzystów.
W lasach między Kazimierzem Biskupim a Kleczewem
byliśmy na miejscu, gdzie Niemcy zamordowali trzy ty-

Rowerowa
jesień
siące Żydów. Stoją tam pomniki upamiętniające zbrodnie z roku 1941. To tu w szczelnie zamkniętych samochodach spaliny z rury wydechowej zabijały po drodze ludzi.
Wrzucano ich do przygotowanych rowów i zasypywano
lub zalewano gaszonym wapnem. Modlitwą i ciszą uczciliśmy to miejsce.
Dalsza droga prowadziła przez tereny, częściowo
ukształtowane w trakcie wydobywania węgla, a jedno
z bardzo długim podjazdem dało nam się we znaki!
Ślesin to znany ośrodek wypoczynkowy, gdzie kościół
graniczy z przystanią wyposażoną w zaplecze, fontannę
z dinozaurem, a uroku dodają stojące i pływające łodzie
i żaglówki. W mieście jest Brama Napoleońska, odbudowana i odnowiona.

Podsumowanie RRR

W granicach gminy leży Licheń.
Naszą ciekawość budziła historia Ślesina, zwłaszcza
dawny handel. Tu powstał język używany przez kupców,
handlarzy obrazami – tak zwany ochweśnicki, którego
słowa do dziś są znane mieszkańcom. Tutaj też w kruchcie kościoła stoi wiekowa chrzcielnica, ze znakami runicznymi używanymi zanim powstało pismo.
Drogę powrotną wyznaczyliśmy przez Wąsosze, okolice Lichenia, a w Gosławicach byliśmy w kościele św.
Andrzeja.
W tegorocznych jedenastu rajdach uczestniczyło 459
osób. Przejechaliśmy 512 km. 		
sp

Ostatni rajd 2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informujemy, że spółka Avrio Media zakończyła wstępny etap realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej na terenie miasta i gminy Golina”, polegający na ustaleniu przebiegu trasy gazociągu od stacji Konin – Kraśnica przez Węglew, Kawnice, Golinę i Barbarkę (patrz. mapa) oraz pozyskaniu zgód właścicieli na
przejście z siecią gazową.

przyłączeni do sieci według harmonogramu budowy.
Na wnioski od właścicieli z terenów, które nie zostały
ujęte w harmonogramie wydana zostanie opinia z podanym późniejszym terminem przyłączenia do sieci lub
odmową przyłączenia, jeżeli nie zostaną spełnione warunki techniczne i ekonomiczne. Wydanie warunków
przyłączenia do sieci jest bezpłatne i ważne 1 rok.
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. wykonuje dokumentację projektową przyłącza wraz z uzgodnieniami i
zgłoszeniem budowy przyłącza. Dla Odbiorców jest to
czas na zlecenie zaprojektowania i wykonania instalacji
wewnętrznej.
Ważna informacja: Przyłącze gazowe, które wykonuje Spółka w ramach opłaty przyłączeniowej (informacje
dotyczące kosztów przyłączenia znajdują się na stronie
www.avriomedia.pl w zakładce Taryfa) to odcinek od
głównej rury do granicy działki Odbiorcy. Instalacją nazywany jest odcinek od granicy działki do budynku i w
budynku. Wykonanie instalacji gazowej według Prawa
Budowlanego, podlega konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Mieszkańców gminy zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej firmy Avrio Media Sp. z
o.o. zachęcamy do wypełnienia wniosku o wydanie
warunków przyłączenia. Wniosek można pobrać w
Urzędzie Miasta i Gminy (ul. Nowa 1, Golina), a także
ze strony internetowej www.avriomedia.pl. Na etapie
wypełniania wniosków jak i na każdym kolejnym etapie inwestycji pracownicy Spółki służyć będą pomocą
i doradztwem.

1. Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci
Na tym etapie działań mieszkańcy zainteresowanie
przyłączeniem do sieci gazowej powinni odesłać na
adres Spółki (62-025 Kostrzyn, ul. Wrzesińska 1B) wypełniony i podpisany wniosek.
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

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 umowy 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.
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Firma Avrio Media Sp. o.o. wystąpiła o przyznanie
dotacji z programu Infrastruktura i Środowisko na inwestycję pn. „Budowa sieci gazowej w gminie Golina”
na lata 2011 – 2015. Pozyskanie funduszy unijnych
zagwarantuje przyspieszenie prac zmierzających do
gazyfikacji gminy. Bieżący stan przygotowań będzie
można znaleźć na stronie internetowej Spółki www.
avriomedia.pl oraz na tablicach informacyjnych, które
wkrótce pojawią się na terenie gminy.

Przyłączenie do sieci gazowej
KROK PO KROKU
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Sport i rekreacja

Manewry OSP

Zakończenie
Gminnej Ligi Szóstek
Piłkarskich
Na boisku ,,Orlik” przy Szkole Podstawowej w Kawnicach podsumowano Gminną Ligę Szóstek Piłkarskich. Wystartowało 8 drużyn..Zwyciężył zespół FC
Golina. II miejsce zajął Herkules, III - OSP Spławie.
Królem strzelców został Marcin Drzewiecki z zespołu Herkules, najlepszym bramkarzem Bogdan
Szota z FC Golina.
Liga trwała od 14 kwietnia do 25 września. Rozegrano
14 kolejek. W tym roku rozegrany został dodatkowo puchar ligi na boiskach trawiastych w Radolinie i Myśliborzu.
Puchar zdobył zespół Strażaka Radolina.

Dnia 15.10.2011r. na terenie gminy Golina odbyły
się manewry strażackie. Ćwiczenia bojowe to jeden
z lepszych sposobów pogłębiania swojej wiedzy
i umiejętności praktycznych.

Uczestnicy Ligi „6” (grupowe)
W zakończeniu i podsumowaniu Ligi wzięli udział
burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki radny Wojciech Miętkiewicz, członek Gminnej Rady Sportu Jerzy Podlasiński
oraz prezes Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Mirosław Durczyński. Ligę prowadzili: Robert Iwiński,
Daniel Kaczan i Maciej Przebieracz. Puchary, dyplomy
i nagrody ufundował Urząd Miejski w Golinie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Miejsce

Podumowanie ligi

1
2
3
4
5
6
7
8

zdobyPunkty Bramki
te/stracone
FC GOLINA
39
94:24
HERKULES
29
58:27
OSP SPŁAWIE
25
42:30
STRAŻAK RADOLINA
21
48:45
OLDBOY TEAM
21
46:33
LUKS WĘGLEW
16
44:29
OSP KAWNICE
9
35:75
OSP MYŚLIBÓRZ
0
13:114
Nazwa drużyny

Hubertus w Głodowie
15 października po raz kolejny Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Czekan w Głodowie zorganizował
Hubertusa, święto myśliwych i wszystkich koniarzy. Na
polanie w pięknym otoczeniu lasów odbyła się gonitwa
za lisem. Koniarze organizują polowania bezkrwawe,
lisem jest jeździec, który ma przyczepioną lisią kitę do
ramienia. Jeźdźcy gonią go, starając się zedrzeć lisią kitę
z ramienia. Osoba, której uda się ta sztuka zostaje królem polowania i na drugi rok to ona jest lisem i będzie
uciekać przed innymi.
W tym roku w głównej gonitwie za lisem podczas
Hubertusa wzięło udział 18 jeźdźców z Jeździeckiego
Uczniowskiego Klubu Sportowego Czekan oraz jedna
osoba z zaprzyjaźnionej stajni. Po emocjonującej walce królem polowania został Adrian Kujawa. Wszyscy
składali mu gratulacje. Po głównej gonitwie wszyscy
jeźdźcy wrócili do siedziby klubu, gdzie na ogrodzonej

Hubertus 2011
łące odbył się jeszcze jeden hubertus dla osób mniej
zaawansowanych. Tu królem polowania zastała Bianka
Budna. Dla najmłodszych klubowiczów odbył się również hubertus, który polegał na szukaniu lisiej kity na
polanie. Po emocjach związanych z Hubertusem odbyło
się ognisku, gdzie wszyscy świetnie się bawili i dzielili się
wrażeniami z odbytego ,,polowania”.

Około godziny 14.15 w miejscowości Zarzyn, do
działań wezwane zostały jednostki z OSP Golina, OSP
Przyjma, OSP Myślibórz, OSP Węglew. Do OSP Rosocha należało zabezpieczenie terenu oraz wyznaczenie
dróg dojazdowych do zdarzenia. Na miejscu ćwiczeń,
w celu ugaszenia źródła ognia zostały podane dwie linie gaśnicze oraz zasilające. Następnie strażacy z zadymionego budynku, w aparatach powietrznych, musieli
wynieść określone przedmioty. Gdy druhowie kończyli
ćwiczenia w Zarzynie, na drodze dojazdowej do Spławia doszło do zaplanowanego wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu osobowego, w którym
dwie osoby zostały poszkodowane. Do tego zdarzenia
Komendant Gminny ZOSP RP w Golinie zaalarmował
jednostkę z OSP Adamów, której zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Do wypadku dotarła także
jednostka z OSP Przyjma oraz drugi zastęp z OSP Golina
samochodem SLRt 0,2/0,6, który na wyposażeniu ma
HOLMATRO nowego typu. Druhowie dzięki nowemu
urządzeniu wydobyli poszkodowanych z samochodu,
udzielili pierwszej pomocy i opatrzyli rannych.
Na ćwiczenia w miejscowości Spławie wezwane
zostały jednostki: OSP Spławie, OSP Myślibórz, OSP
Radolina, OSP Golina zastęp z GBA, OSP Węglew, OSP
Rosocha, OSP Kawnice, OSP Kraśnica. Na miejscu doszło
do pożaru dwóch snopów słomy. Przy pomocy pompy szlamowej jednostka z OSP Myślibórz podawała
wodę ze zbiornika ppoż. na wysokość rozdzielacza. OSP
Kawnice przy pomocy motopompy PO5 z przenośnego zbiornika zasilały samochody biorące bezpośredni
udział w gaszeniu pożaru. Zadaniem OSP Węglew było
zabezpieczenie budynków mieszkalnych za pomocą
kurtyny wodnej. OSP Golina zbudowała linie wodną
z drabiny ratowniczej. Zadaniem OSP Radolina i OSP
Kraśnica było bezpośrednie natarcie na źródło ognia.
Organizator Zarząd ZOSP RP w Golinie.
Odpowiedzialny, dowódca i koordynator całych manewrów Komendant Gminny ZOSP RP w Golinie druh
Marek Pilarczyk
Uczestnik i obserwator kapitan Ireneusz Gośliński
dowódca JRG-2 z PSP Konin.
Podsumowanie w remizie OSP Spławie.
Druhowie ze wszystkich jednostek wykazali gotowość bojową na bardzo dobrym poziomie. Wielką
determinacje i chęć uczestniczenia w działaniach ratowniczych. Do ćwiczeń druhowie z poszczególnych
jednostek podeszli bardzo poważnie, przygotowali się
z wielka starannością i dbałością.
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Punkt Biblioteczny w Radolinie Przedszkolaki listy…. rysują
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Biblioteka Publiczna w Golinie stara się być jak najbliżej swoich czytelników. Regularnie odwiedzamy
lokalne placówki oświatowe. Bawimy, uczymy oraz
staramy się wzbudzić w młodych ludziach chęć
osobistego kontaktu z książką.
W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową im.
Marii Konopnickiej w Radolinie Karolina Kasprzak- opiekująca się tamtejszym punktem bibliotecznym działającym pod egidą solińskiej książnicy - postanowiła zorganizować przedszkolakom zajęcia literacko-plastyczne,
które przywołałyby czar wakacyjnych wspomnień. Po
powitaniu 3 i 4 - latki, których wychowawczynią jest
Magdalena Pietraszek sprowokowane do rozmowy

żywo dyskutowały na temat jakie owoce i warzywa
jemy latem? Czy warto je spożywać, dlaczego są tak
ważne dla zdrowia człowieka.
Pamiętając o tym, że największą radość przynosi własnoręczna praca, prowadząca poprosiła dzieci o ulepienie z ciastoliny ulubionego warzywa lub owocu. Z zadania wywiązały się znakomicie.
Ich o rok starsi koledzy (wychowawczyni – Agnieszka
Waliniak) wysłuchali krótkiego utworu „O tym jak pisać
listy”. ze zbioru „ Pora do przedszkola”, a następnie barwnie opowiadali o tym, gdzie wypoczywali w lecie. Dzieci
zostały także poproszone o „napisanie” osobistego „obrazkowego listu z wakacji”. I narysowały piękne prace.
Następne spotkanie już za miesiąc.

Przedszkolaki z Radoliny podczas zajęć
Bibliotekarka serdecznie dziękuje Paniom Agnieszce
Waliniak i Magdalenie Pietraszek za możliwość przeprowadzenia zajęć.
Karolina Kasprzak

Straż

Szkoła w Kawnicach - pełni
pasji i zapału
Kasztanowców. W Węglewskich Holendrach zobaczyli
dawny cmentarz ewangelicki. W Kolnie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych i zjedli smaczny posiłek
przygotowany przez rodziców. Natomiast 29 września

Złota Góra zdobyta

Rowerowe lekcje
15 września pod hasłem „Lasy to życie-chrońmy je”
przebiegła akcja Sprzątanie Świata 2011. W ramach akcji uczniowie klas I-VI uporządkowali teren wokół szkoły
i lasek w Węglewie..
Pod hasłem Rok Szkoły z Pasją odbyły się dwie wycieczki w ramach projektu edukacyjnego „Człowiek
mądry może uczyć się zawsze i wszędzie” .14 września
klasa 5a wraz z wychowawcą Tomaszem Chabrosem
brała udział w wycieczce rowerowej do Kowalewka,
gdzie zwiedziła Izbę Pamięci Zofii Urbanowskiej, zapoznała się z życiorysem i twórczością pisarki. Uczniowie
poznali ciekawe obiekty zabytkowe w Sławsku – pałac, kościół pw. św.Wawrzyńca, pomnik przyrody Aleję

ta sama klasa z wychowawcą i członkowie grupy redakcyjnej pojechali do Żychlina. Stamtąd przeszli szlakiem
niebieskim do rezerwatu Złota Góra, a następnie żółtym
zeszli do Brzeźna. Malowniczą trasę pokonali w niecałe 3 godziny. Podczas wędrówki uczyli się korzystania
z mapy i oznaczeń szlaków turystycznych, określali kierunki geograficzne, rozpoznawali drzewa. Na szczycie
Złota Góra wykonywali zadania matematyczne i poloni-

W Biskupinie

Ruszył projekt w Szkole Podstawowej
im. M. Konopnickiej w Radolinie
„W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego” to tytuł projektu, który Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej w Radolinie realizować będzie
w latach 2011-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1
„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej”.
Program skierowany jest do dzieci w wieku 3-5 lat
w tym również do grupy dzieci niepełnosprawnych.
Obejmować będzie również rodziców tych dzieci w ramach ich pedagogizacji.
Program przewiduje diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną w celu stwierdzenia dysfunkcji u dzieci. Dzieci wymagające wsparcia
specjalistycznego będą miały możliwość uczestniczenia
w zajęciach terapeutycznych.

Szkoła Podstawowa w Radolinie
Przewidziane są zajęcia logopedyczne, gimnastyka
korekcyjna, wczesne wspomaganie rozwoju ruchowego
i intelektualnego dziecka. Ponadto w ofercie programu

styczne. Po przejeździe do Konina, na Starówce, oglądali
i zwiedzali najsłynniejsze jej zabytki.
21 września prawie 50-osobowa grupa uczniów
klas IV - VI pod opieką nauczycieli: Ewy Jurgi, Mileny
Konieczka, Dariusza Kuszyńskiego i organizatorki Ireny
Śmigielskiej udała się na XVII Festyn Archeologiczny
do Biskupina. Motto tegorocznego spotkania brzmiało: „Grecja - narodziny Europy”. Celem wyjazdu było
utrwalenie i pogłębienie wiedzy na temat starożytności
i lepsze poznanie elementów kultury antycznej , której
spadkobiercami jesteśmy my, współcześni Europejczycy.Tuż za biskupinską bramą zwiedzających przywitała
Pytia chętnie przepowiadając przyszłość. Zamiast enigmatycznych wróżb uczniowie woleli”dotknąć” historii,
wcielając się w role: konserwatorów zabytków, archeologów, architektów, dawnych garncarzy, mincerzy
czy starożytnych pięcioboistów. Miłośnicy militariów
podziwiali piękne zbroje i oręż hoplitów oraz z zaciekawieniem obserwowali tworzenie szyku bojowego - falangi. Niezwykłą atmosferę tamtych czasów oddawały
krótkie deklamacje (w języku greckim) tekstów Homera
i Safony, dysputy sofisty ze stoikiem, pokazy tańców
i degustacja potraw znad Morza Śródziemnego. Wielu uczniów skorzystało z prezentacji przygotowanych
przez pracowników Centrum Nauki Kopernika, które
pozwoliły zgłębić prawa matematyki i fizyki odkryte
przez starożytnych uczonych. Niewątpliwie mądrze
i miło kawniccy uczniowie spędzili czas na festynie, lecz
przede wszystkim wyjechali bogatsi w przekonanie, że
antyczne korzenie kultury europejskiej, nie tylko łączą
mieszkańców naszego kontynentu, lecz także odróżniają ich od innych cywilizacji i kultur.
6 i 7 września rozegrano na kawnickim orliku Turniej
o Puchar Donalda Tuska. Nasza drużyna dziewcząt w kategori IV-VI, która zwyciężyła i 14 września wzięła udział
w Turnieju Powiatowym w Ślesinie. Niestety, nie udało
się naszym dziewczynom wygrać. Zajęły III miejsce.
20 września odbyły się sztafetowe biegi przełajowe
na stadionie w Golinie. Nasza drużyna złożona z 5 dziewcząt i 5 chłopców wygrała zawody gminne. Na zawodach
powiatowych nie powiodło się i zajęliśmy XI miejsce.
A.Z.

znajdują się zajęcia z języka angielskiego, plastyczne,
biblioteczne, rytmika, dziecięce łamigłówki.
W ramach projektu przewidziane jest zadanie „Wyprawy do krainy fantazji”, które obejmować będzie wyjazdy do kina, na spektakle teatralne.
Projekt ruszył z początkiem października. Została
już przeprowadzona diagnoza rehabilitanta oraz w trakcie
są diagnozy psychologicznopedagogiczne i logopedyczne. Systematycznie odbywają się zajęcia przewidziane
w projekcie.
Alina Kozłowska
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Uczniowie klasy III a,b pod opieką swoich wychowawczyń: Urszuli Lisiewskiej i Barbary Robak wybrali się
27 września na niecodzienną wycieczkę, realizując cykl
tematyczny „Od ziarenka do bochenka”. Była to wizyta
w Piekarni Baker w Węglewie. Celem spotkania było
zapoznanie uczniów z pracą piekarza oraz technologią
wyrobu pieczywa. W czasie wycieczki dzieci zwiedziły
pomieszczenia piekarni, magazyny i halę produkcyjną.
Słuchając wszelkich informacji obserwowały jednocześnie pracę urządzeń służących do produkcji różnego
rodzaju pieczywa. Na zakończenie wycieczki uczniów
czekała słodka niespodzianka w postaci wypieków piekarni.
Samorząd Uczniowski wraz z klasą VIb i opiekunem
Dariuszem Kuszyńskim z okazji Dnia Chłopca 29 września zorganizował dyskotekę szkolną oraz sprzedaż ciast
i napojów. Muzykę dla bawiących się puszczał DJ Pucuś.
Dyskoteka przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze, gdyż chłopcy z okazji ich święta zachowali się nadzwyczaj kulturalnie i szarmancko, prosząc dziewczyny
do tańca.
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Oświata

Sprzątanie świata
i Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki
a nasze miasto

Ostatnie tygodnie w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie upłynęły pod znakiem kilku wydarzeń i akcji. Oto relacja z najważniejszych z nich:

Wszystko ma swój czas

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 nauczania zainaugurowały
nowy rok szkolny - tym razem 2011/2012. Podobnie było
w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.
Wspomnianego wyżej dnia poranne uroczystości zgromadziły w miejscowej sali gimnastycznej uczniów, nauczycieli i rodziców. Na początku każdego z dwóch oficjalnych
spotkań zebrani obejrzeli montaże słowno - muzyczno taneczne. O ich sprawny przebieg zadbały: Danuta Wysokowska, Ewa Kazimierczak oraz Monika Łasińska, którym
na różnoraki sposób pomagali: Kornelia Topor – Pustelnik,
Alina Król, Marzanna Zbierska, Agnieszka Sołtysiak, Monika Borek, Tomasz Borowski i Piotr Jabłoński. Dopełnieniem
części oficjalnych były słowa powitania wypowiedziane
przez dyrektor Jolantę Krucką. Następnie odbyły się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas.

oraz wyglądy fizyczne olimpijskich postaci. Dobrze się
składa, że dzieci zmobilizowane przez Przemysława Ciesielskiego ochoczo odpowiedziały na propozycję wcielenia się w tych, co według mitycznych wierzeń posilali
się ambrozją i pili nektar.

Ślubujemy uroczyście!
Boginie i bogowie z V klasy

Pomóż mi!

W tym roku już po raz osiemnasty Fundacja „Nasza
Ziemia” zorganizowała w Polsce akcję „Sprzątanie Świata”. Tradycją stało się, że uczniowie i nauczyciele Szkoły

Inauguracja roku szkolnego

Sposoby na… boginię
i boga

Głowa niejednego ucznia to swoista kopalnia pomysłów. Dowód temu młodzi ludzie dają w czasie organizowania różnych akcji, bądź udziału w cyklicznych
przedsięwzięciach czy konkursach. Podobnie rzecz miała się z przygotowaniem przez dzieci z V b i V c ze Szkoły
Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie efektownych strojów bogiń i bogów – bohaterów mitologii
greckiej. Uczniowie w barwnych przebraniach i stosownymi podpisami w doskonały sposób oddali charaktery
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Na dobry początek
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Śmiało można powiedzieć, że dużym sukcesem rozpoczął się nowy rok szkolny w Gimnazjum w Golinie.
Uczeń klasy II a – Hubert Szyk został laureatem konkursu plastycznego w ramach ogólnopolskiej akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł, którą od kilku lat realizują uczniowie
i nauczyciele gimnazjum.
15 września w Centrum Olimpijskim w Warszawie
odbyła się gala podsumowująca rok 2011. Zostali na
nią zaproszeni laureaci z całej Polski, którzy zwyciężyli
w różnych konkursach. Uczniowie oraz nauczyciele pod
kierunkiem szkolnego koordynatora Pani Karoliny Kulczak, co roku włączają się w realizację zadań nakreślonych i skierowanych do młodzieży przez organizatorów.
Ubiegły rok szkolny był pod tym względem bardzo pracowity. Młodzież brała udział w wielu przedsięwzięciach,
a jednym z nich był konkurs plastyczno-literacki pt. Dorastamy – Rozumiemy – Pomagamy. Praca plastyczna
Huberta Szyka z klasy II a znalazła uznanie w oczach jurorów. Spośród tysięcy nadesłanych prac Hubert otrzy-

W przyszłym roku przypada dokładnie 650. rocznica
potwierdzenia przywileju lokacyjnego naszego miasta
przez ostatniego z rodu Piastów. Stąd też zajęcia poświęcone Kazimierzowi III Wielkiemu, które odbyły się
27 września w miejscowej Bibliotece Publicznej w Golinie. Wzięli w nich udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego angażujący się na co dzień
w działania kółka historycznego. Oliwia Bukowska, Wiktoria Szamańska, Dominik Hyży, Mateusz Janiszewski,
Norbert Łętowski, Hubert Poszwa pod kierunkiem Karoliny Kasprzak i Przemysława Ciesielskiego zmagali się
z układaniem wizerunku króla, grą poświęconą zasługom władcy oraz tematycznymi tekstami źródłowymi.
Warto dodać, iż tego typu zajęcia były pierwszymi
w ramach projektu edukacyjnego „Świętujemy 650.
rocznicę urodzin Goliny” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Golinie. Kolejne spotkanie w miejscowej
książnicy już wkrótce.
Przemysław Ciesielski

Minął już miesiąc odkąd uczniowie klas pierwszych
usiedli w szkolnych ławkach. Nadszedł czas ślubowania. W Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego
w Golinie to szczególne wydarzenie miało miejsce 29
września 2011 roku. Dyrektor Jolanta Krucka pasowała
pierwszaków na uczniów w obecności wszystkich zebranych: rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości,
m. in. Radnej Powiatu Konińskiego Andżeliki Chojnackiej, przewodniczącej Rady Rodziców Arlety Wieczorek
– Stolarskiej, Radnego Miasta Golina Wojciecha Grodzkiego. Uroczystość ślubowania, do której najmłodsi
uczniowie przygotowywali się bardzo pilnie i sumiennie pod okiem swoich wychowawców: Haliny Nowickiej
i Małgorzaty Iwińskiej, Agnieszki Dobrowolskiej oraz
Danuty Wysokowskiej był niezwykłym przeżyciem dla
wszystkich obecnych. W części artystycznej pierwszaki
uroczo zaprezentowali piosenki i wiersze, budząc zachwyt zebranych gości. Wystąpił także szkolny chór pod
przewodnictwem Moniki Łasińskiej.
Justyna Szczot

Sprzątanie świata
Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie cyklicznie włączają się w to przedsięwzięcie. Podobnie było 16
września. Wtedy to dzieci „uzbrojone” w worki i rękawice wyruszyły na pomoc okolicznemu środowisku.
Cieszy fakt, że społeczność golińskiego „Julka” w tak
aktywny sposób wspiera działania związane z ochroną
natury, tym samym odpowiada na głos wołającej o pomoc - tak zanieczyszczonej Ziemi.
mał jedną z głównych nagród. Dlatego też wraz z mamą
oraz koordynatorką Panią Karoliną Kulczak, został zaproszony na uroczystość do Warszawy. Imprezę podsumowującą uświetnili swoją obecnością przedstawiciele
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu
i Turystyki, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Policji,
Ambasady Amerykańskiej, Telewizji Polskiej S.A. Obecni
byli też dyrektorzy szkół, przedstawiciele gmin oraz ko-

Hubert z Piotrem Kraśko

Ślubowanie
ordynatorzy akcji „ZTU”, a także rodzice nagrodzonych
uczniów. Laureaci mogli również na żywo spotkać się
ze znanym telewizyjnym dziennikarzem Piotrem Kraśko,
który podarował młodym artystom swoją książkę wraz
z autografem. Ogromną radość sprawiła przede wszystkim główna nagroda, którą był najnowszej generacji,
nieobecny jeszcze na rynku, sprzęt stereo. Po uroczystości uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Sportu
znajdujące się w gmachu Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Nie pierwszy raz uczniowie Gimnazjum w Golinie promują swoją szkołę oraz gminę – mamy nadzieję,
że nie po raz ostatni. Hubertowi serdecznie gratulujemy
i liczymy na dalszy rozwój jego talentu plastycznego.
Chociaż od rozpoczęcia roku szkolnego upłynął zaledwie miesiąc, gimnazjaliści wybrali już swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego. Natomiast 30 września wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Młodzi Głosują,
organizowanej przez Centrum Edukacji Europejskiej. Jest
to ważny element przygotowujący młodzież do udziału
w prawdziwym życiu publicznym w przyszłości.
Ewa Kasprzyk

Oświata

Dzień patrona

Dzień patrona
w Gimnazjum
w Golinie
W tym dniu odbył się konkurs wiedzy o życiu i pracy Mikołaja Kopernika. Uczestniczyli w nim uczniowie
wszystkich klas pod opieką wychowawców. Jury pod
przewodnictwem J. Polichnowskiej przyznało: wśród
klas I: I miejsce klasie I D, II – klasie I C, III – klasie I E;
wśród klas II: I miejsce klasie II F, II – klasie II B, III – klasie
II A; wśród klas III: I miejsce klasie III B, II – klasie III F, III
– klasie III C.
W konkursie, który odbył w auli uczniowie prezentowali krótkie scenki dotyczące Mikołaja Kopernika.. Komisja w składzie: R. Jędro-Kozioł i P. Kierzek wyróżniła:klasy I: I miejsce zdobyła klasa I E, II – klasa I B, III – klasa
I D; klasy II: I miejsce zdobyła klasa II A, II – klasa II C, III
– klasa II E; klasy III: I miejsce zdobyła klasa III F, II – klasa
III B, III – klasa III C.
W ramach obchodów Dnia Patrona odbyły się również Mistrzostwa Gimnazjum w Unihokeju. Zawody
rozgrywały się na sali gimnastycznej. Poszczególne
klasy reprezentowały 6-osobowe składy ( 4 chłopców
i 2 dziewczynki ), które miały własną nazwę rużyny
i okrzyk sportowy związany z Mikołajem Kopernikiem.
W klasach pierwszych zwyciężyła klasa I E ( M. Czajka,
M. Nowak, J. Kasprzyk, A. Zińkowski, M. Gołdyn, P. Waliszewska), drugie miejsce zajęła klasa I D, natomiast
na trzecim miejscu podium uplasowała się klasa I C.
W klasach drugich pierwsze miejsce zajęła klasa II C (
M. Bartczak, A. Dylewski, D. Michalak, K. Nowak , A. Ciecholewska, N. Dybczak), na drugim miejscu uplasowała
się klasa II B , trzecią lokatę zdobyła klasa II E. W klasach
trzecich zwyciężyła klasa III E (M. Malant, M. Koliński, M.
Krakowski, M. Sieczka, J. Kolińska, P. Krakowska), drugie
miejsce zajęła klasa III G, na trzecim miejscu podium
znalazła się klasa III F.
W konkursie na najbardziej oryginalną gazetkę klasową dotyczącą Patrona Szkoły, komisja w składzie: p.
Karpińska i p. Zellek wyróżniła trzy prace. I miejsce klasa
II C, II – klasa III B, III – klasa III C.
Tak minęła kolejna rocznica nadania szkole w Golinie im. Mikołaja Kopernika. Wszyscy bawili się świetnie,
biorąc udział w konkursach i grach, a młodzież została
nagrodzona dyplomami.
Koordynatorzy obchodów: Patrycja Majchrzak i Robert Iwiński

SP PRZYJMA
– Rozmaitości
wrześniowe
w telegraficznym
skrócie
„Lasy to życie- chrońmy je”

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przyjmie wzięli
aktywny udział w Akcji Sprzątania Świata- Polska 2011.
Dzisiejszy dzień zapoczątkował rozpoczęcie projektu
dla klas I – III „Śmieciu precz”.
W ramach tegorocznego hasła „Lasy to życie- chrońmy je” dzieci sprzątały Las Głodowski. Łącząc przyjemność pobytu w lesie wypowiedziały wojnę śmieciom.
Odpadki trafiły do worków w barwach recyklingu.
Ogólnie zapełniliśmy ponad 30 worków. Wszyscy ze
smutkiem zauważyliśmy, że najszybciej zapełniały się te
z opakowaniami szklanymi. Każdy wie, że szkło w lesie
to pożar, a las to dom zwierząt i trzeba o niego dbać.
Sprzątanie lasu zakończyło się piknikiem myśliwskim
w Rodzinnym Pogotowiu Opiekuńczym u państwa Zofii i Józefa Walkowskich w Brzeźniaku. Gośćmi pikniku
byli myśliwi oraz prezes Koła Łowieckiego Nr 21 w Kazimierzu Biskupim pan Marek Tyrański. Wszyscy posilili
się kiełbaską z grilla ufundowaną przez myśliwych oraz
„poznańską pyrą z kotła” . Na koniec wysłuchaliśmy ciekawej lekcji o „Zwierzętach naszych lasów”.
Ewa Wendt

Sprzątanie świata

Dzień Chłopca – 30 września

Tego dnia chłopcy mieli swoje wielkie święto. W klasach IV – VI dziewczęta wraz z rodzicami postarały się,
aby ich koledzy nie wrócili do domu z pustymi rękoma.
Były więc kolorowe krawaty wraz z instrukcją ich wiązania (dla przyszłych biznesmenów), breloki z adidasem
bądź deskorolką (dla sportowców), a także słodkości
(dla przyszłych cukierników). W klasach młodszych organizacji tego święta podjęli się rodzice. Inicjatorem
imprezy w klasie pierwszej była przewodnicząca rady
klasowej Ewa Radniecka.
26 września zwróciła się z prośbą do wychowawczyni
klasy pierwszej Anny Podemskiej o zebranie składki w
wysokości 5,00 zł od dzieci ( dziewczynki klasy pierwszej). Wysokość składki została wcześniej ustalona przez
zainteresowanych rodziców. 30 września przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych pani Ewa wraz z dziewczętami
rozłożyła na stolikach chłopców miłe niespodzianki. Po
Dzień chłopca

pierwszym dzwonku rozpoczynającym zajęcia edukacyjne dzieci przywitały się z wychowawcą, po czym
wszystkie dziewczynki chóralnie złożyły życzenia swoim kolegom. W torebkach znalazły się plastikowe, duże
temperówki w kształcie kostek do gry oraz soczek owocowy w kartoniku, batonik i co najważniejsze kartki z
życzeniami dla każdego chłopca podpisane osobiście
przez wszystkie dziewczynki.
Największą popularnością cieszyły się temperówki,
które natychmiast zostały wykorzystane jako kostki do
gry wspólnie wymyślonej przez cały zespół klasowy.
Soki i batoniki okazały się niezbędne podczas wycieczki
do lasu, jako tzw. „doładowanie akumulatorów”.
Uwieńczeniem święta była szkolna dyskoteka, która
spotkała się z wielkim zainteresowaniem dzieci, młodzieży i rodziców. Dzień Chłopca okazał się pełnym
ciepłych i miłych wrażeń na sportowo, wesoło, zdrowo
i edukacyjnie.
Anna Podemska

Historia bochenka chleba

3 października dzieci z klas II i III były na wycieczce w
piekarni Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w
Golinie. Uczniowie poznali proces powstawania chleba
i wypieku ciast.
Pracownicy piekarni przyjęli nas ciepło i słodko. Na
zakończenie wizyty wszystkie dzieci zostały obdarowane chlebem i ciasteczkami.
Agnieszka Borowska

Bezpieczni w drodze –
rowerami na wycieczkę

3 października odbyła się rowerowa wycieczka
uczniów klasy pierwszej na trasie Przyjma – Lubiecz
- Przyjma. Wzięło w niej udział 7 uczniów obecnych w
tym dniu w szkole, wychowawczyni oraz troje rodziców/
opiekunów, którzy wcześniej zadeklarowali swoja pomoc: Jadwiga Strzelczyk – babcia Hani Strzelczyk, Anna
Wiśniewska – mama Julii Wiśniewskiej. Eliza Wiśniewska
– mama Igora Wiśniewskiego.
Przed wyjazdem wychowawczyni klasy zapoznała
dzieci z celami wycieczki, którymi były: obserwacja
przyrody jesienią (drzewa, krzewy, ptaki), zbieranie eksponatów do kącika przyrody, rozpoznanie i obserwacja
zachowań ptaków, rozpoznawanie zwierząt leśnych i
ich kryjówek.
Dzieci przypomniały poznane wcześniej zasady
ruchu drogowego. Dla zachowania bezpieczeństwa
wszyscy uczniowie oraz pozostali uczestnicy wycieczki
założyli kamizelki odblaskowe i po wykonaniu wspólnego zdjęcia wyruszyli w podróż. Po dotarciu na miejsce wszyscy pozostawili rowery na skraju lasu i dalej
szli pieszo, szukając eksponatów do klasowego kącika
przyrody udali się na leśna polanę. Tutaj posilili się, wypili soczki i zjedli wafelki zakupione przez rodziców. Po
krótkim odpoczynku rozpoczęli obserwacje. Widzieli
klucz szykujących się do odlotu dzikich kaczek i żurawi,
wytropili ślady dzika i norę lisa. Zaobserwowali również różnobarwne liście drzew liściastych, modrzewie
gubiące igły i zielone sosny. W końcu przyszedł czas na
zabawy terenowe. „ Podchody” okazały się „ strzałem w
dziesiątkę”. Dzieciom dzielnie kibicowali rodzice.
Po bezpiecznym powrocie w szkole czekała kolejna
miła niespodzianka. Uczniowie klasy drugiej i trzeciej
wraz z wychowawczyniami zaprosili swoje młodsze
koleżanki i kolegów na pyszny chleb, którzy przywieźli
tego dnia z piekarni w Golinie, gdzie byli na wycieczce.
Mamy ponownie stanęły na wysokości zadania – posmarowały chleb masłem, rozlały do kubków herbatę i
podały dzieciom, które z wielkim apetytem zjadły ten
regenerujący je posiłek wychwalając przy okazji atuty
chleba razowego. Następnie pod opieką uczestniczących w wycieczce rodziców udały się do domów.
Rodzice zadowoleni z tak aktywnie spędzonego
przedpołudnia zaoferowali dalszą pomoc i współpracę
w organizacji imprez klasowych.
Anna Podemska
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7 października Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
w Golinie obchodziło Święto Patrona Szkoły. Dzień
ten był naprawdę wyjątkowy i świąteczny, uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie oraz pracownicy
placówki. Podczas uroczystego apelu w szkolnej
auli zgromadzeni wysłuchali przemówienia dyrektora Jana Kasprzaka oraz przypomnieli sobie
biografię Mikołaja Kopernika przygotowaną przez
prowadzące: E. Musialik oraz P. Owczarek. Po części
oficjalnej wystąpił szkolny kabaret INNI.
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VI DNI GOLINY

Szósta edycja Dni Goliny odbyła się w dniach:
9-10 lipca br. Było to prawdziwe święto mieszkańców miasta i gminy Golina. W czasie uroczystości
do Parku Miejskiego przybywali licznie mieszkańcy
Goliny, ale również Goście z sąsiednich gmin.
Dni Goliny było to wydarzenie, które zintegrowało lokalną społeczność, uatrakcyjniła życie kulturalne całego
regionu, a także świetną promocją naszej gminy.
Sobota 9 lipca:
Sprzyjająca pogoda przyciągnęła do parku tłumy mieszkańców i nie tylko. W tym dniu odbył się koncert zatytułowany „Dla każdego coś miłego”. Już na scenie od godz.
16:00 bawił dzieci Tetar Lalek „Elf” w Legnicy, który zachęcił
najmłodszych do ciekawej, a zarazem twórczej pracy. Na
scenie zaprezentowali się podopieczni Domu Kultury
w Golinie - Sylwia Andrzejewska, Krystian Kociszewski,
Anna Matlewska oraz zespół Video Stars. O godz. 19:00 nastąpiło oficjalne otwarcie Dni Goliny przez Burmistrza Tadeusza Nowickiego, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Golinie oraz Dyrektor Domu Kultury Lucynę Lenard-Woźniak.
Na scenie zaprezentowała się zespół Skanabis w rytmach
reggae. Gwiazdą wieczoru był Andrzej Rybiński, którego
najbardziej znany utwór „Nie licząc godzin i lat” zaśpiewała
cała Golina. Po występie Rybińskiego zaprezentował się
zespół Zakręt z Poznania, a następnie odbyła się zabawa
taneczna do późnych godzin nocnych.
Niedziela 10 lipca:
Po porannym deszczu zagościła upalna pogoda, która zachęciła wszystkich do przybycia na galę piosenki
biesiadnej. W późnym niedzielnym popołudniu na scenie zaprezentował się zespół Senior z Goliny, kabaret
Honotu z Poznania, a także Kapela Podwórkowa „Goliniaki Kraciaki”, której występ został nagrodzony gromkimi oklaskami. Gwiazdą wieczoru drugiego dnia była
Adrianna Biedrzyńska, która wspaniale poprowadziła
finał niedzielnego koncertu. Po jej występie miała miejsce zabawa taneczna z DJ-em.

DZIEŃ OTWARTYCH
DRZWI
DK
Akcja „Drzewko Życzeń”
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Każdy z nas ma jakieś marzenia. Jedni marzą o domu,
inni o nowym zwierzaku a jeszcze inni o pięknych zabawkach lub rodzeństwie. A gdyby tak wszystkie te
marzenia zebrać w jednym miejscu i zawiesić na jednym drzewie? Nic prostszego! Zebrani w Domu Kultury
w Golinie przygotowaliśmy „Drzewko Życzeń” - akcję
przygotowaną z okazji Dnia Otwartych Drzwi.
Zostaliśmy serdecznie przywitani przez Panią Dyrektor - Lucynę Lenard-Woźniak, która zaprosiła naszą grupę do wspólnej zabawy. Pod czujnym okiem instruktora
plastyki - pani Teresy Ewy Rożek, przygotowaliśmy owoce z obrazami naszych życzeń. Następnie wspólnie zawiesiliśmy je na przygotowanych wcześniej drzewach.
W akcji brali chętni uczniowie biorący udział w zajęciach w świetlicy w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie wraz z opiekunem - panią Eweliną
Szubińską oraz dzieci z kółka plastycznego. Celem akcji
było zachęcenie wszystkich młodych ludzi do zapisania
się do różnych kół zainteresowań działających przy DK.
Ewelina Szubińska
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Mali uczestnicy „Otwartych Dni”

PATYCZAK I PUNK
W GOLIŃSKIM
DOMU KULTURY
23 września w ramach Drzwi Otwartych Domu Kultury odbyło się spotkanie z literatami pokolenia
Punk oraz koncert poznańskiego artysty Patyczaka.
Każdy miał możliwość porozmawiać z literatami,
którzy mówili o swojej twórczości, a także o powiązaniach z kulturą punk. Gościliśmy Łukasza Gołębiewskiego - polskiego poetę, prozaika, dziennikarza, krytyka
i wydawcę, wielokrotnie nagrodzonego za działalność
publicystyczną; Piotra Stróżyńskiego, który publikował
teksty swoich piosenek oraz zbiór nowel „Inny wymiar
rzeczywistości” na łamach „Gazety Średzkiej” wydał
około stu nowel, a także powieść w odcinkach „Dom na
skraju lasu”. Pracował jako dziennikarz i redaktor w tygodnikach i dziennikach lokalnych. Studiował politologię
i filozofię, która dotychczas jest jego wielką pasją; Dariusza Papieża - z zawodu pedagog społeczny. Swoją
przygodę z literaturą rozpoczął w miesięczniku „Morele
i Grejpfruty”, w którym publikował krótkie opowiadania;
Ryszarda Kurpińskiego z Konina, który pisaniem zajmu-

WERNISAŻ PRAC
STEFANA RUSINA
„50 RYSUNKÓW”
Wernisaż odbył się 15 lipca w Galerii Przejściowej Domu
Kultury. Wystawę otworzyła dyrektor DK Lucyna LenardWoźniak, która przywitała artystę Stefana Rusina oraz
wszystkich miłośników sztuki – burmistrza Goliny Tadeusza
Nowickiego, radnych, a także mieszkańców i gości galerii.
Stefan Rusin - polski poeta, plastyk, pisarz, krytyk literacki. Od 1977 do 1998 pełnił funkcję prezesa Konińskiego Klubu Literackiego. W latach 1978-1988 był redaktorem folderów, zeszytów i almanachów literackich tegoż
Klubu. Organizował dziesięć pierwszych edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowego Słupa”.
Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Debiutował jako poeta w 1971 roku na łamach czasopisma
„Radar”. Od 1967 był pracownikiem Huty Aluminium
„Konin”.

Gospodyni i goście wernisażu
W trakcie spotkania Stefan Rusin opowiadał o swoich
golińskich korzeniach, młodzieńczych czasach, o przedszkolu prowadzonym przez Siostry Opatrzności Bożej,
o edukacji w Szkole Podstawowej w Golinie. Był to
wspaniały czas do wspomnień.
Rysunki Stefana Rusina zdobyły uznanie w Polsce,
a także za granicą, prezentował je na 40. indywidualnych
wystawach w domach kultury i innych instytucjach.
Ireneusz Folaron pisze o rysunkach Rusina: „Przypominają mi te prace wrażenie, jakie wywołały na mnie
kamienne posągi z Wyspy Wielkanocnej, wpatrzone
milcząco, obojętne w nieokreślony punkt przed sobą,
a ciągle intrygujące..”.
Koncert umiliła swoim występem studentka Akademii Muzycznej w Poznaniu Marzena Wieczorek.

Występ Patyczaka
je się od niedawna. Zwrócił uwagę, że kultura punk była
mu zawsze bliska.
Po prezentacji każdego z literatów miała miejsce dyskusja, która zaangażowała zgromadzoną publiczność
do wymiana zdań, doświadczeń i odczuć odnośnie prezentowanej twórczości.
Zwieńczeniem spotkania był koncert Patyczaka jednoosobowego zespołu punkrockowego, założonego
pod koniec lat 90. przez Grzegorza Kmitę „Patyczaka”.
Znany jest z takich utworów jak: Trzy akordy darcie mordy, Love Kills, Starzy Sida.
Organizatorami spotkania z literatami pokolenia
punk byli: Dom Kultury w Golinie, Stowarzyszenie „Grupa Żerków”, Galeria „Rychwał”.

KONCERT Z ZABYTKOWYM
KOŚCIELE

Chór „Senior”
Po wernisażu 15 lipca o godz. 19:00 w zabytkowym
kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Golinie odbył się
koncert chóru Kantata ze Strzałkowa pod batutą Edyty
Kluczyńskiej.
Chór Kantata powstał 10 października 1997 roku
z inicjatywy Stefana Sawińskiego i ks. prałata Franciszka
Ożdzyńskiego.
W swoim repertuarze zgromadził ponad 100 utworów o treści sakralnej
i patriotycznej. Swoimi prezentacjami uświetnia uroczystości kościelne, państwowe
i okolicznościowe. Regularnie bierze udział w Słupeckich Przeglądach Kolęd
i Pastorałek; od lat jest gospodarzem listopadowych
spotkań chórów w całego regionu.
Koncert rozpoczęły pieśni religijne. Duże wrażenie
zrobiło wykonanie pieśni niewolników z opery „Nabucco” Verdiego oraz rewelacyjne „Wesele Krakowskie”. Te
pieśni zostały wykonane również na bis. Cały koncert
został przyjęty gromkimi brawami.
Dziękujemy chórowi za przybycie!
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