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Z życia gminy

9-10 lipca 2011
VI DNI GOLINY 

Szósta edycja Dni Goliny odbędzie się w dniach: 
09-10 lipca br., To prawdziwe święto mieszkańców 
miasta i gminy Golina. W czasie uroczystości do Parku 
Miejskiego przybywają licznie mieszkańcy Goliny, ale 
również Goście z sąsiednich gmin. 

Dni Goliny są więc imprezą, która integruje lokalną 
społeczność, uatrakcyjnia życie kulturalne całego regio-
nu, jest jego świetną promocją. W poprzednich latach na 
naszej scenie wystąpiły min. takie gwiazdy jak: Eleni, Ali-
cja Majewska, Oddział Zamknięty, Mafia, Bayer Full i inni.

W tym roku do udziału w naszym święcie zaprosili-
śmy lubianych artystów: Adriannę Biedrzyńską i An-
drzeja Rybińskiego.

Pierwszy dzień upłynie w tonacji pop-rockowej, 
natomiast drugiego dnia zaprosimy wszystkich przy-
byłych na Galę Piosenki Biesiadnej. Na scenie wystąpi 
równie grupa Zakręt – promowana ostatnio w Polskim 
Radiu, grupy Skanabis, kabaret HONOTU.

Ponadto w ramach imprez towarzyszących przygo-
towujemy wystawę prac Stefana Rusina, program dla 
dzieci, rajd rowerowy oraz koncert muzyki kameralnej w 
kościele pod wezwaniem Św. Jakuba. Park Miejski pełen 
będzie wszelkich atrakcji, stoisk handlowych itp. Nie za-
braknie wesołego miasteczka i innych miłych,  szczegól-
nie dzieciom, nadmuchiwanych zabawek i zjeżdżalni. 

PROGRAM IMPREZY:
Sobota 9 lipca  DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO

9:00 Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Goliny; Stadion Miejski w Golinie
16.00-18.00 Program dla dzieci w wykonaniu
aktorów Teatru Lalek  „ELF” z Legnicy 
18.00 Występy zespołów z Domu Kultury w Golinie
19.00 Oficjalne otwarcie VI Dni Goliny
19.15 Zespół Skanabis 
20.30 GWIAZDA WIECZORU: ANDRZEJ RYBIŃSKI 
22.00 Zespół Zakręt- Poznań 
23.30-02.00 Zabawa taneczna 

Niedziela 10 lipca GALA PIOSENKI BIESIADNEJ 
16.00-17.30 Program oraz spektakl dla dzieci
pt. „Królewna Czarodziejka” 
17.30-18.00 Zespół Senior
18.00 Kapela Podwórkowa Goliniaki Kraciaki
19.15 Kabaret HONOTU – Poznań 
20.30 GWIAZDA WIECZORU:ADRIANNA BIEDRZYŃSKA 
22.00 – 01.00 Zabawa taneczna 
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
15.07.2011 godz. 18:00 Wernisaż wystawy prac
Stefana Rusina; Galeria Przejściowa Domu Kultury 
godz. 19:00 Koncert kameralny; kościół
pw. św. Jakuba w Golinie
16.07.2011 godz. 07:30 Impreza wędkarska o puchar
Burmistrza Goliny, Starorzecze Warty w Radolinie 
godz. 09:00 Samorządowy Rajd Rowerowy
 „Drogami Gminy”
godz. 15:00 Dzień z Fundacją „Podaj Dalej” Park
Miejski w Golinie
17.07.2011 godz. 9:00 „Marsz z BIEGIEM WARTY”;
start przy kościele św. Jakuba Apostoła w Golinie
[biegacze -15 km, nordic walking - 7,5 km]

POMOCNA DŁOŃ
W każdy czwartek, w Punkcie Konsultacyjnym Gmin-

nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(budynek Ośrodka Zdrowia przy ul. Kolejowej w Golinie), 
w godz. 16.00 – 18.00 dyżuruje psycholog i przedstawi-
ciele GKRPA. W życzliwej atmosferze, przy kawie czy her-
bacie,  można porozmawiać o życiowych problemach.

W każdą niedzielę, o godz. 17.00, w tym miejscu od-
bywają się spotkania Anonimowych Alkoholików. Oni 
także oferują swoją pomoc i życzliwość. Zawsze warto 
spróbować.

Rada Miejska 10 głosami ,,za”, przy 3 głosach  �
wstrzymujących się, udzieliła burmistrzowi Goliny 
Tadeuszowi Nowickiego absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu za 2010 rok.

Ostateczny plan dochodów na rok 2010 po noweliza-
cjach wyniósł 28 437 954 zł, to jest o 3 099 954 zł więcej 
niż zakładano w pierwotnym projekcie, i został zrealizo-
wany w 99,41 proc., a w zakresie dochodów własnych 
– w 101,51 proc. Na niższym niż zakładano poziomie 
(96,61 proc.) ukształtowały się dochody z tytułu dotacji 
– wynikało to z faktu, że część dotacji na remont dróg 
zniszczonych w wyniku powodzi gmina otrzyma w bie-
żącym rokui.

Jak powiedział burmistrz Tadeusz Nowicki, mimo do-
brego wyniku w zakresie dochodów, nadal utrzymują 
się znaczne zaległości podatkowe. Prowadzone działa-
nia windykacyjne wpłynęły na nieznaczne zmniejszenie 
ogólnej kwoty zaległości o 7 725,67 zł w stosunku do 

Absolutorium dla 
burmistrza Tadeusza 
Nowickiego

stanu na koniec 2009 roku.
Plan wydatków na rok 2010 wynosił pierwotnie 35 

624 289 zł. W wyniku nowelizacji został zwiększony o 1 
470 574 zł, do kwoty 37 094 863 zł. Plan został zrealizo-
wany na poziomie 97,05 proc.

Wydatki majątkowe wyniosły 8 346 068,50 zł. Objęły 
m.in. zadania: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Golina” – kwota 3 mln 960 tys. 
zł, „Przebudowa drogi gminnej Golina – Spławie” –  1 mln 
103 tys. zł, ,,Zakup samochodu do wywozu nieczystości 
stałych” - 427 tys. zł, ,,Przebudowa i rozbudowa budynku 
strażnicy OSP w Przyjmie wraz z zakupem wyposażenia” 
– 706 tys. zł. Łącznie w 2010 roku zrealizowano lub do-
finansowano 36 zadań inwestycyjnych, pozyskując na 
ten cel finansowe środki zewnętrzne w wysokości 1 mln 
595 tys. zł. Wybudowano 1968 m sieci wodociągowej 
w miejscowościach: Kawnice, Rosocha Kolonia i Golina 
(ul. Kolejowa). Przebudowano drogi: Kawnice – Rosocha, 
Golina – Golina Kolonia, Rosocha – Rosocha Kolonia i ul. 
Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie. Zakupiono sa-
mochód dla OSP w Węglewie i dofinansowano kwotą 80 
tys. zł zakup samochodu dla OSP w Golinie. Znaczne na-
kłady poniesiono na rzecz poprawy infrastruktury zwią-
zanej z kulturą. Poza rozbudową i remontem strażnicy 
OSP w Przyjmie dotyczyło to także strażnicy w Spławiu 
i świetlic w Barbarce, Kolnie, Węglewie i Myśliborzu. 
Przygotowany został projekt budowy boiska ,,Orlik” 
w Golinie, którego realizacja nastąpi w tym roku.

Rada Miejska stwierdziła wygaśnięcie mandatu rad-
nego Jana Kaliskiego, w związku z jego pisemnym zrze-
czeniem się tej funkcji.

Poza tym zadecydowano o zamianach w budżecie 
na 2011 rok. Po stronie wydatków wprowadzono m.in. 
zadanie: ,,Przebudowa (adaptacja), remont, termomo-
dernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki 
Publicznej w Golinie”. Łączna wartość to 1 040 901 zł, 
w tym udział dofinansowania ze środków Unii Europej-
skiej – 500 000 zł.

Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki

 

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie 
 

zaprasza do udziału w projekcie pt. 
 

„Rozwój turystyki, agroturystyki, kuchni regionalnej i rzemiosła artystycznego – 
szansą na aktywizację zawodową osób bezrobotnych  

i biernych zawodowo, w wieku 25 – 50+ 
zamieszkałych w powiecie konińskim i słupeckim” 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
w ramach Działania 7.2  

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
Poddziałanie  7.2.1  

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
W projekcie zaplanowano organizację dwumiesięcznych kursów przygotowujących  
i dających  uprawnienia (certyfikaty) osobom bezrobotnym i biernym zawodowo do pracy lub 
samodzielnego prowadzenia działalności turystycznej, gospodarstwa agroturystycznego, 
kuchni regionalnej lub usług w zakresie rzemiosła artystycznego. 
Uczestnik zdobędzie ponadto umiejętności obsługi komputera, kasy fiskalnej  
i komunikowania się w języku angielskim. 
 
Osobom uczestniczącym w kursie zapewnia się: 

 Bezpłatne szkolenie 
 Bezpłatne podręczniki, ćwiczenia i pakiety edukacyjne  
 Zwrot kosztów podróży publicznymi środkami lokomocji 
 Posiłek podczas szkolenia 
 Ubezpieczenie od NW 
 Certyfikat ukończenia kursu. 

 
Dwumiesięczne kursy prowadzone będą w terminach: 
 

z zakresu turystyki i agroturystyki w czasie: 
 od 1 sierpnia 2011 do 30 września 2011 
 od 3 października 2011 do 30 listopada 2011 
 od 1 grudnia 2011 do 31 stycznia 2012 

z zakresu kuchni regionalnej: 
 od 1 lutego 2012 do 30 marca 2012 
 od 2 kwietnia 2012 do 31 maja 2012 

z zakresu rzemiosła artystycznego: 
 od 1 czerwca 2012 do 31 lipca 2012 
 od 1 sierpnia 2012 do 28 września 2012. 

 
Zgłoszenia na kursy przyjmowane są bezpośrednio w biurze Towarzystwa Inicjatyw 

Obywatelskich w Koninie 62-500 Konin, ul. PCK 13, tel. (63) 240 61 93,  
w czasie od 10 czerwca do 31 lipca 2011 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 

od 7.30 do 15.30. 
Serdecznie zapraszamy 

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie
zaprasza do udziału w projekcie pt.
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Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie

sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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zakresie rzemiosła artystycznego.

Uczestnik zdobędzie ponadto umiejętności obsługi kompu-
tera, kasy fiskalnej i komunikowania się w języku angielskim.
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Zgłoszenia na kursy przyjmowane są bezpośrednio w biurze Towarzystwa Inicjatyw 

Obywatelskich w Koninie 62-500 Konin, ul. PCK 13, tel. (63) 240 61 93,  
w czasie od 10 czerwca do 31 lipca 2011 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 
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Osobom uczestniczącym
w kursie zapewnia się:
•	 Bezpłatne	szkolenie
•	 Bezpłatne	podręczniki,	ćwiczenia	i	pakiety	edukacyjne
•	 Zwrot	kosztów	podróży	publicznymi	środkami
 lokomocji Posiłek podczas szkolenia Ubezpieczenie od NW
•	 Certyfikat	ukończenia	kursu.

Dwumiesięczne kursy
prowadzone będą w terminach:

z zakresu turystyki i agroturystyki w czasie:
•	 od	1	sierpnia	2011	do	30	września	2011
•	 od	3	października	2011	do	30	listopada	2011
•	 od	1	grudnia	2011	do	31	stycznia	2012

z zakresu kuchni regionalnej:
•	 od	1	lutego	2012	do	30	marca	2012
•	 od	2	kwietnia	2012	do	31	maja	2012

z zakresu rzemiosła artystycznego:
•	 od	1	czerwca	2012	do	31	lipca	2012
•	 od	1	sierpnia	2012	do	28	września	2012

Zgłoszenia na kursy przyjmowane są bezpośrednio
w biurze Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich

w Koninie 62-500 Konin, ul. PCK 13, tel. (63) 240 61 93,
w czasie od 10 czerwca do 31 lipca 2011 roku, od

poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
Serdecznie zapraszamy
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Z życia gminy

11 maja na cmentarzu w Golinie pochowano świętej 
pamięci Stefana Baranowskiego, działacza samorządo-
wego i społecznego. Miał 64 lata. Przez kilka kadencji 
zasiadał w Radzie Miejskiej. Był także jej wiceprzewod-

niczącym. Pełnił różne funkcje w Ochotniczych Strażach 
Pożarnych. Był prezesem OSP w Spławiu. Wielokrotnie 
wyróżniany i honorowany. Otrzymał m.in. Złoty Znak 
Związku OSP RP. Straż była jego wielką społeczną pasją.  
Ale miał także inne, m.in. sportowe. W ostatnich latach 
walczył z rakiem. Nie poddawał się do końca. 

Oprócz rodziny żegnali go przedstawiciele władz sa-
morządowych, strażacy, delegacje wielu instytucji. Po 
mszy św. trumnę w asyście orkiestry i pocztów sztanda-
rowych przeniesiono na cmentarz. Tutaj nastąpiło ostat-
nie pożegnanie.

(źródło: Konińska Gazeta Internetowa
www.powiatkoninski.pl)

,,Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w 
Bogu, moim Zbawcy” – słowami z Ewangelii św. Łukasza 
dziękował za 25-lecie kapłaństwa ks. Zygmunt Grocho-
wiak. Jednocześnie 19 czerwca pożegnał się z parafiana-
mi Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. 
Niedzielna msza święta miała tym samym jeszcze głęb-
szy wymiar.

Dziękowano mu za 6-letnią posługę. Podkreślano, że 
był zaangażowany w sprawy parafii i potrafił rozmawiać 
z każdym. Na mszy św. niektórzy mieli łzy w oczach. Ks. 
Zygmunt Grochowiak powiedział, że wszystkich kocha. A 
za wszelkie dobro Bogu i ludziom dziękuje.

Ks. Zygmunt Grochowiak będzie duszpasterzem w 
Rumi (miasto w województwie pomorskim).

Decyzją ks. abpa Józefa Kowalczyka w oparciu o proś-
bę ks. Inspektora Towarzystwa Salezjańskiego, ks. Marka 
Chmielewskiego, funkcję proboszcza objął ks. Piotr Ziół-
kowski, który jednocześnie będzie przełożonym wspól-
noty salezjańskiej. 

(źródło: Konińska Gazeta Internetowa
www.powiatkoninski.pl) 

Podziękowali księdzu proboszczowi 

Czcigodny Księże Prałacie,
za Twoje serce podobne do Tego - Jezusowego,
za Twoje ręce błogosławiące,
za dobre oczy pełne miłości,
za Słowo Boże nam głoszone,
za wszystko
z serca dziękujemy.

Czas ma to do siebie, że szybko - niczym strzała mknie 
do przodu, pozostawiając za sobą smutki, radości co-
dziennych dni. To spostrzeżenie we właściwy sposób 
łączy się z podsumowaniem blisko 15 lat pracy duszpa-
sterskiej ks. prałata Mariana Górskiego w parafii pw. Mat-
ki Bożej Szkaplerznej w Golinie. 

Centralnym punktem uroczystego Te Deum za posłu-
gę proboszczowską była południowa Msza św. sprawo-
wana 19 czerwca w miejscowym kościele parafialnym 
przez wspomnianego wyżej czcigodnego kapłana. 
Eucharystia miała specjalną oprawę liturgiczną. Na po-
czątku wikariusz ks. Waldemar Czarnecki odczytał dekret 
arcybiskupa Józefa Kowalczyka prymasa Polski informu-
jący o przeniesienie ks. prałata Mariana Górskiego w stan 
spoczynku i zwolnieniu z funkcji dziekana golińskiego. 

W piśmie nie zabrakło też wzmianek o posłudze 
kapłana na terenie diecezji włocławskiej i w Koście-
le	 	Gnieźnieńskim.	W	słowie	skierowanym	do	wiernych	
zgromadzonych	 na	 uroczystości	 wyraźnie	 wzruszony	
ksiądz prałat złożył sprawozdanie z całokształtu najważ-
niejszych działań gospodarczych podjętych w ostatnich 
piętnastu latach. Nie zabrakło podziękowań skierowa-
nych pod adresem: parafian, wikariuszy, sióstr zakonnych 
i pracowników plebanii, a także słowa: „przepraszam”. W 
okolicznościowej modlitwie wiernych zanoszono prośby 

Pożegnano Stefana 
Baranowskiego

Sanktuarium Maryjne
w Kawnicach – zmiana 
proboszcza

Serdeczne słowa, 
kwiaty...

Koncert ludzi 
wielkiego serca

w intencji księdza proboszcza. Na zakończenie Mszy św. 
na ręce duszpasterza złożono liczne wiązanki kwiatów 
oraz symboliczne podarunki. Ich dopełnieniem były sło-
wa wdzięczności za współpracę i długoletnią posługę w 
golińskiej parafii wypowiedziane przez: przedstawicieli 
lokalnego samorządu, dyrekcje szkół, dzieci, scholę Totus 
Tuus, ministrantów, strażaków, wspólnotę młodzieżową, 
krąg Domowego Kościoła i członkinie Żywego Różańca. 
W imieniu prezbiterów dekanatu golińskiego głos zabrał 
wicedziekan ks. Marian Skibiński z Cienina Kościelnego. 
Tło do tych wszystkich gestów wdzięczności i pamięci 
stanowiły oazowa „Barka” oraz  okolicznościowe „Sto lat”. 

Uroczystość ta miała podniosły, a zarazem wymowny 
charakter. Nieodłączną łezkę w oku rekompensuje fakt po-
zostania księdza prałata Mariana Górskiego w parafii pw. 
Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie w charakterze seniora. 
Wierzymy, że czcigodny duszpasterz nadal będzie wspo-
magał swoją wspólnotę, której blisko 15 lat przewodził. 

Szczęść Boże Księże Prałacie w dalszej drodze kapłań-
skiej i życiu prywatnym !

Przemysław Ciesielski 
***

Zgodnie	 z	 dekretami	 arcybiskupa	 gnieźnieńskiego	
Józefa Kowalczyka prymasa Polski z dniem 25 czerwca 
2011 r. nowym proboszczem parafii pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej jak i dziekanem dekanatu golińskiego zo-
stał ks. Andrzej Urbański. 

W Gimnazjum zorganizowano koncert

Kocham cię życie – pod takim tytułem 25 maja  �
w Gimnazjum w Golinie odbył się koncert charyta-
tywny dla Małgosi Perlińskiej, która kilka lat temu 
uległa ciężkiemu wypadkowi samochodowemu; 
jest przykuta do wózka inwalidzkiego, ale walczy 
o coraz lepszą sprawność fizyczną.  
Małgosia to absolwentka Gimnazjum w Golinie, uzy-

skała tytuł supersportowca, teraz wymaga codziennej 
uciążliwej i przede wszystkim bardzo drogiej rehabili-
tacji. Dziewczyna jest pełna woli walki, niezwykle po-
godna i przede wszystkim niepoddająca się ani przez 
moment, ale wszystko co można obecnie zrobić wiąże 
się z wielkimi kosztami. Aby wspomóc dziewczynę w jej 
walce o samodzielność i normalne życie, nauczycielki 
Gimnazjum w Golinie: Monika Andrzejewska i Kornelia 
Jakubowska- Rubas zorganizowały wspaniały koncert, 
w którym wystąpiła młodzież i dzieci ze wszystkich szkół 
gminy Golina. Każdy gest był bezcenny, wszystkie pie-
niądze zebrane w czasie koncertu zostały przekazane 
dla Małgosi. Publiczność mogła zakupić cegiełki, prace 
uczniów, szkolne gazetki oraz w specjalnym kąciku ka-
wowym – ciasto domowego wypieku oraz kawę. Orga-
nizatorzy przeprowadzili koncert z potrzeby serca, chcąc 
zwyczajnie pomóc, ale uśmiecha na twarzy dziewczyny 
i gorące słowa wdzięczności były dla wszystkich bez-
cenną nagrodą. Patronem przedsięwzięcia był dyrektor 
szkoły Jan Kasprzak.

Każdy z nas może pomagać Małgosi nadal – oto nu-
mer konta, na które można wpłacać dowolną kwotę: 03 
1140 2004 0000 3002 4574 4183 z dopiskiem: Na reha-
bilitację Małgorzaty Perlińskiej

Można też odpisywać 1% podatku na rzecz Małgosi – 
nr KRS: 0000198280

Ewa Kasprzyk
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Sport i rekreacja
W dniach 9-11 czerwca 2011 roku w Kozienicach 

odbyła się I Spartakiada Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich. W Spartakiadzie wzięło udział 9 wojewódzkich 
reprezentacji. Województwo wielkopolskie reprezento-
wali: Władysław Glanc, Kamil Kozieł, Katarzyna Nowak, 
Joanna Wieszczeczyńska, Olimpia Robakowska, Marika 
Robakowska, Monika Jezierska, Piotr Michalak oraz Ma-
rek Jabłoński, Robert Iwiński, Michał Witkowski, Mate-
usz Mroziński z gminy Golina (Stowarzyszenie Solidarni 
w Partnerstwie).

 1 czerwca na stadionie GOSiR w Plewiskach pod 
Poznaniem rozegrano wielkopolski finał Turnieju „Z po-
dwórka na stadion o Puchar Tymbarku” (są to oficjalne Mi-
strzostwa Polski dziewcząt i chłopców w kategorii U-10).
 O mistrzostwo województwa walczyło 57 zespołów, 
które wykazały się umiejętnościami podczas rozgrywek 
gminnych i powiatowych. Awans do finału wojewódz-
kiego nie był łatwy, ponieważ do rozgrywek w całym 
województwie stanęło prawie 7500 dzieci. 
 Po szczęśliwym wyjściu z grupy drużyna Stokrotek 
ze Szkoły Podstawowej z Kawnic dostała się do jednej 
czwartej finału rozgrywek. W meczu o awans do naj-
lepszej czwórki drużyn Wielkopolski  dziewczyny, po 
dramatycznym spotkaniu zakończonym rzutami karny-
mi, pokonały SP Białośliwie. O zwycięstwie zdecydował 
dopiero 18. rzut karny. Mecz półfinałowy z drużyną z Ko-
mornik Stokrotki przegrały, ale mecz o 3. miejsce zwy-
ciężyły 1:0 z drużyną z Krotoszyna. Tym samym brązowy 
medal stał się faktem. A wśród zawodniczek zapanowa-
ła nieopisana radość. 

 Wiosennym rajdem 17 kwietnia do Bieniszewa rozpo-
częliśmy tegoroczne jazdy. Wśród 61 uczestników było 
8 osób z Wilczyna. Ich obecność była rewizytą, za nasz 
udział w zeszłorocznym rajdzie Wilczyn-Powidz-Wilczyn. 
Dobra pogoda sprzyjała spotkaniu i rozmowie u podnóża 
Góry Sowiej. Dowiedzieliśmy się o działającym Stowarzy-
szeniu „Rowerowy Wilczyn” i być może w Golinie utworzy-
my podobne stowarzyszenie pod istniejącą od siedmiu 
lat nazwą „Rodzinne Rajdy Rowerowe w Golinie”. 
 Drugi rajd i pobyt w Żychlinie, 7 maja, należał do bar-
dzo udanych. 22. uczestników miało okazję poznać hi-
storię miejscowości oraz najciekawsze budowle: kościół 
parafialny, lapidarium, mauzoleum Bronikowskich oraz 
park i pałac, w którym w roku 1829 gościł Fryderyk Cho-
pin. Z okazji Roku Chopinowskiego Pałac Bronikowskich 
odnowiono,	a	na	placu	przy	wjeździe	znajduje	się	pomnik	
– ławeczka na, której siedzi młody Chopin. 
 W drodze powrotnej jechaliśmy przez Stare Miasto, 
Rumin, Sławsk, Węglew, cały czas przy pięknej, słonecznej 
pogodzie. 
 W trzecim rajdzie 21 maja do Gosławic, 21 maja, jecha-
ło 24 uczestników. Pobyt w Gosławicach rozpoczęliśmy 
od Kościoła św. Andrzeja Apostoła, a następnie udaliśmy 
się do Muzeum Okręgowego. Dzięki oprowadzającej pani 
przewodnik poznaliśmy nowe ekspozycje w Spichlerzu 
oraz niektóre wystawy stałe w Zamku. Duże wrażenie 
zrobił na nas słoń leśny, który został odtworzony w skali 
1:1. Jego wymiary oraz ciężar były przyczyną jego śmierci 
– wszedł na bagna, które go pochłonęły. Kości przeleżały 
około 2 milionów lat i zostały wydobyte przez górników 
Kopalni „Konin”. 

 Od początku wiedzieliśmy dwie rzeczy: że chcemy  �
zaistnieć na biegowej mapie Polski oraz to, że bieg 
musi nazywać się ,,konwaliowy”, dlatego, że wy-
znaczona  trasa jest porośnięta konwaliami.

 Do akcji włączyliśmy się po raz pierwszy. Czasu było 
mało, za to pomysłów - mnóstwo. 
 Nadeszła sobota 14 maja, piękny, słoneczny dzień. 
Najpierw wystartowały dzieci. Miały do pokonania róż-
ne dystanse w zależności od wieku. Nad organizacją 
czuwali nauczyciele wf-u. Dzieciaki zostały nagrodzone 
upominkami ufundowanymi przez CWB S.A w Słupcy. 
Oprócz tego na każdego biegacza czekały dyplomy, 
medale i posiłek. 
 Nadeszła pora na dorosłych. Tu trasa była dłuższa - 
5,7 km. Można było ją przebiec, przejść (fast foot) lub 
przejść z kijkami (nordic walking). Pierwsza impreza 
biegowa w naszym mieście zainteresowała nie tylko 
mieszkańców Goliny, ale i pobliskiego Konina. Trasa nie 
zawiodła naszych oczekiwań. Malownicze leśne dukty 
z konwaliowymi polami, sarny i zające uciekające przed 
zmęczonymi, ale szczęśliwymi biegaczami. 
 Na mecie zameldowali się  wszyscy startujący, z ra-
dością odbierając nagrody, medale i pamiątkowe dy-
plomy. Dziękowaliśmy sobie nawzajem: organizatorzy 
oraz uczestnicy, za wspólną zabawę, zaangażowanie, 
poznanie się. Czekamy już za rok.

W klasie okręgowej seniorów po 30 meczach Polonia 
,,Golina” zgromadzia 47 punktów, co daje jej 4. miejsce. 
Bilans bramkowy: 71-62.

zdjęcie zespołu: www.lzspoloniagolina.futbolowo.pl

Polonia ,,Golina” 
na 4. miejscu

Spartakiada 
Obszarów 
Wiejskich

Piłkarskie Stokrotki

45 dni, 3 rajdy, 108 uczestników, 
107 kilometrów 

Golina nad Wartą 
też biegła!

Rowerowa wiosna

W konkurencjach indywidualnych brało udział 27 za-
wodników, a w drużynowych 9 zespołów.

Osiągnięcia zawodników z Wielkopolski:
Bieg na 60 m:
I  miejsce: Mateusz Mroziński  WLKP (Golina)
II miejsce:  Weronika Piskorek
Bieg na 1500m:
I miejsce: Mateusz Mroziński  WLKP  (Golina)
Sztafeta 4 x 400 m
II  miejsce: Wielkopolska (M. Witkowski, M. Mroziński, R. 
Iwiński, K. Nowak)
Indywidualny tenis stołowy mężczyzn:
I miejsce: Marek Jabłoński WLKP  (Golina)
II  miejsce: Kamil Kozieł WLKP 
III miejsce: Robert Iwiński  WLKP (Golina)   
Indywidualny tenis stołowy kobiet:
III Olimpia Robakowska WLKP
Turniej Piłki Nożnej:
I miejsce: Wielkopolska
Skład: W. Glanc, K. Kozieł, M. Jabłoński, R. Iwiński,
M. Witkowski, M. Mroziński, P. Michalak
Turniej Piłki Siatkowej:
III miejsce:  Wielkopolska
Skład: R. Iwiński, K.Nowak, J.Wieszczeczyńska,
O. Robakowska, M. Robakowska,
Pływanie 50 m styl dowolny
I miejsce:  Olimpia Robakowska
Wielobój (sztafeta sprawnościowa) 
I miejsce: Wielkopolska
Skład: M. Mroziński, M. Witkowski, K. Kozieł, M. Jezierska
Klasyfikacja końcowa:
I  miejsce: Wielkopolska
II  miejsce: Zachodniopomorskie
III  miejsce: Mazowieckie
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Straż
Z udziałem starosty konińskiego Małgorzaty Wa- �
szak oraz władz strażackich i gminnych odbył się 
zjazd Oddziału Miejsko–Gminnego Ochotniczej 
Straży Pożarnej RP w Golinie. Jego gospodarzem 
była straż w Myślborzu. Zarząd, pod przewodnic-
twem Mirosława Durczyńskiego, otrzymał jedno-
głośne absolutorium. 

 W gminie Golina działa 10 jednostek OSP (Golina, 
Przyjma, Adamów, Kawnice, Kraśnica, Myślibórz, Radolina, 
Rosocha, Spławie, Węglew), w tym dwie (Golina, Przyjma) 
są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ga-
śniczego. Wszystkie są zarejestrowane w Krajowym Re-
jestrze Sądowym. We wszystkich jednostkach powołano 

Jednostki Operacyjno-Techniczne (JOT).   Dwie jednostki  
(Golina i Przyjma) są w II kategorii, Spławie w III kategorii, 
a pozostałe siedem w IX kategorii. Stan osobowy  Jedno-
stek Operacyjno-Technicznych wynosi 168 druhów.
 Na dzień 31 grudnia 2010 roku liczba członków wy-
nosiła: czynnych 675 (w tym: 598 mężczyzn, 77 kobiet); 
wspierających – 463, honorowych – 84. Razem daje to 
1222 członków, w tym kobiet 283. Jest także 7 Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych (Golina, Kawnice, Kraśnica, 
Myślibórz, Przyjma, Rosocha, Węglew) i jedna Kobieca 

 16 drużyn ze wszystkich kategorii rywalizowało na 
Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, 26 czerw-
ca  na stadionie miejskim  w Golinie. W grupie seniorów 
najlepsi byli zawodnicy z Kraśnicy.
 Zawody sędziowali strażacy z Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Koninie: st. kpt. Sebastian Ole-
siak – przewodniczący, kpt. Grzegorz Pilarczyk, mł. kpt. To-
masz Chwaściński, mł. kpt. Łukasz Twardowski, asp. Marek 
Guźniczak,	asp.	Robert	Sobczak	i	asp.	Łukasz	Mazurek.
Uroczystego  podsumowania  zawodów dokonał bur-
mistrz Goliny Tadeusz Nowicki, który wręczył zwycięskim 
drużynom nagrody rzeczowe oraz puchary. Wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
 Zawody, które przebiegły w sportowej atmosferze, 

Strażacki zjazd

Zawody sportowo-pożarnicze 

Drużyna Pożarnicza – w Węglewie. W Młodzieżowych 
Drużynach  Pożarniczych działa 94 członków (13 dziew-
cząt i 81 chłopców). 
 Najwięcej wyjazdów do pożarów i akcji gaśniczych 
zanotowała jednostka OSP Golina. W latach 2006 – 2010 
było to odpowiednio: 45, 35, 53, 75 i 74 wyjazdy.
 Na terenie gminy Golina w 2010 roku było 49 pożarów, 
111 miejscowych zagrożeń, 2 alarmy fałszywe, ogółem 
162 zdarzenia. Pracowity był okres maj-lipiec, w związku 
z wyjazdami do akcji przeciwpowodziowych. Najwięcej 
wyjazdów zaliczyła jednostka OSP Przyjma -18, Węglew 
– 15, Myślibórz – 12, Golina – 10, Kawnice – 8, Kraśnica 
– 7, Spławie i Radolina: po 6 oraz Rosocha i Adamów: po 
3. Powodzie te spowodowały wiele podtopień w miej-
scowościach położonych w pobliżu rzeki Warty. w tzw. 
Polderze IX. Strażacy patrolowali wały rzeki i uszczelnia-
li je,  aby nie doszło się do ich przerwania i powodzi. 
Brali również udział w ewakuacji mienia, zwierząt i ludzi 
z zalanych terenów. W tych akcjach uczestniczyło 166 
druhów. 
 Jak powiedział prezes Mirosław Durczyński, stan tech-
niczny sprzętu pożarniczego jest na poziomie zadawa-
lającym, utrzymany w należytym stanie. Duże trudności 
z utrzymaniem sprzętu w stanie gotowości bojowej mają 
jednostki szczególnie w zimie, gdyż nie wszystkie garaże 
są ogrzewane. Znacznie  poprawił się stan umundurowa-
nia OSP w mundury bojowe i wyjściowe. Dużą zasługą 
w tym zakresie wykazała się Rada Miejska i Burmistrz  
Goliny, którzy mimo trudności finansowych potrafili wy-
gospodarować na bezpieczeństwo publiczne znaczące 
środki finansowe: w roku 2007 – 292 958,03 zł, w 2008 – 
344 346,47 zł,  w 2009 – 248 759,06 zł, a w 2010 roku 348 
541,00 zł.
 Pragnę podziękować za niezmienną gotowość służenia 
innym w potrzebie, za dążenie, by w naszych miejscowo-
ściach żyło się bezpieczniej, radośniej i piękniej dzięki inicjaty-

wom w różnych dziedzinach życia społecznego. W tym roku 
obchodzimy 90 lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy jubileusz -  piękna tradycja 
strażackiego życia – skłania do refleksji nad czasem minio-
nym, analizy dnia dzisiejszego i zastanowienia, co dalej.
 Życzę, by strażacki sztandar nadal łączył nas w działaniu 
dla dobra nas samych i naszego kraju. Dziękując wszystkim 
druhom  naszej gminy za wkład włożony w bieżącą działal-
ność jednostek życzę satysfakcji z tej pięknej umiejętności 
dawania i służenia innym, radości tworzenia we wspólnym 
interesie – powiedział prezes Mirosław Durczyński.

	 Na	zjeździe	wybrano	nowy	Zarząd	Oddziału	Miejsko-
Gminnego ZOSP RP w Golinie. Tworzą go: prezes Miro-
sław  Durczyński, wiceprezesi – Zdzisław  Galant, Mariusz 
Majewski, komendant gminny – Marek Pilarczyk, sekre-
tarz – Kinga Szykowana, skarbnik – Janusz Magdziarz, za-
stępca komendanta – Józef Perliński, członek Prezydium 
– Ryszard  Depczyński, członkowie – Sławomir Chamera, 
Paweł Krysiński, Józef Michalak, Bogdan Kryrowicz, Grze-
gorz Roszak .
 Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Jerzy Wró-
blewski, wiceprzewodniczącym -  Wiesław Herudziński, 
sekretarzem – Kazimierz Substelny.

 Gościem zjazdu była starosta koniński
Małgorzata Waszak

Grupa „A” – Seniorzy

Lp. OSP Sztafeta Bojówka Razem Miejsce 
1 Kraśnica 58,73 45,00 103,73 I
2 Spławie 62,84 42,10 104,94 II
3 Kawnice 65,50 42,80 108,30 III
4 Radolina 66,70 44,10 110,80 IV
5 Przyjma 66,44 46,48 113,12 V
6 Golina 65,10 49,55 114,65 VI
7 Rosocha 65,54 49,98 115,52 VII
8 Węglew 65,11 54,00 119,11 VIII
9 Myślibórz 73,32 55,80 129,12 IX

10 Adamów 84,55 133,10 217,65 X

Grupa „C” – Kobiety

Lp. OSP Sztafeta Bojówka Razem Miejsce
1 Węglew 81,46 69,23 150,69 I
2 Przyjma 75,61 83,00 158,61 II

Grupa MDP – Chłopcy

Lp. OSP Sztafeta Bojówka Razem Miejsce
1 Myślibórz 80,08 52,30 1038,62 I
2 Radolina 98,01 60,35 1018,64 II
3 Przyjma 86,45 69,01 1018,54 III

Grupa MDP – Dziewczęta

Lp. OSP Sztafeta Bojówka Razem Miejsce 
1 Radolina 102,40 81,05 996,55 I 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Golinie

oglądała liczna grupa widzów. Głównym organizatorem 
imprezy był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminny Związku 
OSP RP w Golinie.
 Zwycięskie drużyny  wystąpiły  w następujących skła-
dach. Grupa A – seniorzy – OSP Kraśnica: Jakub Jac-
kowski, Adam Garbarczyk, Bartosz Majdziński, Sebastian 
Pałasz, Tomasz Garbarczyk, Michał Szczepaniak, Robert 
Stasiński,	Gustaw	Kaźmierski,	Grzegorz	Roszak.
 Grupa C – kobiety – OSP Węglew: Dominika Rybka, 
Edyta Galant, Sylwia Rutkowska, Kinga Galant, Eliza Ku-
biak, Sandra Wysimirska, Anna Galant, Magdalena Wa-
laszczyk.
 Grupa MDP chłopcy – OSP Myślibórz: Mateusz Adam-
ski, Damian Jaroński, Przemysław Jabłoński, Paweł Koło-
dziejczak, Kuba Czajka, Michał Czajka, Michał Wojewoda, 
Dawid Radziecki.
 Grupa MDP dziewczęta – OSP Radolina: Weronika 
Adamska, Julia Szymańska, Monika Waliszewska, Martyna 
Korzeniowska, Agnieszka Olszewska, Patrycja Waliszew-
ska, Natalia Krysińska, Katarzyna Szubińska, Nikola Mirek.
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Oświata

Z organizatorską solidnością, rozmachem i kunsztem odbyły się liczne konkursy i imprezy, które w minionych 
tygodniach zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Poniżej relacja z kilku z nich.

Sukcesy Szkoły 
Podstawowej w Golinie

Dobra zabawa przede 
wszystkim... 

6 czerwca w parku Szkoła Podstawowa im. Juliusza 
Słowackiego zorganizowała po raz kolejny Piknik Ro-
dzinny. Oprócz jedzenia rodzice postarali się o atrakcje 
dla wszystkich uczestników zabawy. To wszystko „okra-
sił” muzycznie Paweł Piesik. Organizatorami imprezy 
byli: Alina Król, Kornelia Pustelnik, Monika Łasińska, 
Liliana Czajkowska, Katarzyna Marzol, Tomasz Borow-
ski i Piotr Jabłoński. Opiekę nad loterią sprawowały: 
Aleksandra Bukowska, Monika Borek, Żaneta Wilant, 
Iwona Derek i Ewelina Szubińska. O sprawny przebieg 
podchodów z językiem angielskim w tle zadbała Mag-
dalena Mirek. 

Katarzyna Marzol

Czy czujesz tańca czar? 
31 maja w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowac-

kiego zorganizowano II Gminny Konkurs Tańca. Wszyscy 
uczestnicy zaprezentowali niezwykle wysoki poziom 
swoich umiejętności. Jury w składzie: Agnieszka Pa-
kuła, Katarzyna Marzol i Artur Wieczorek postanowiło 
przyznać I miejsce reprezentacji z Przyjmy, II - dzieciom 
z Kawnic, III - ex aequo tancerzom z Radoliny i Goliny. 
Organizatorkami konkursu były: Agnieszka Dobrowol-
ska, Alina Król, Żaneta Wilant i Marzanna Zbierska. 

Przemysław Ciesielski

Piętnastka a jubileusz 
19 maja w Szkole Podstawowej im. Juliusza Sło-

wackiego odbył się jubileuszowy XV etap wojewódzki 
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Po słowach powitania 
dyrektor Jolanty Kruckiej i zastępcy burmistrza Andrze-
ja Budnego, wręczeniu dyplomów oraz upominków 
nadszedł czas na zmagania z testem. Potem uczniowie 
wzięli udział w wycieczce autokarowej do ciekawych 
miejsc charakterystycznych dla Ziemi Konińskiej. 

Przemysław Ciesielski

Zmagania młodych 
ekologów 

13 maja w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowac-
kiego odbył się gminny konkurs ekologiczny. Organiza-
torami były: Anna Neneman-Koprowska, Ewa Kazimier-
czak, Żaneta Wilant, Agnieszka Sołtysiak. Wzięło w nim 
udział 17 uczniów z 4 szkół podstawowych naszej gmi-
ny. I miejsce w  konkursie zajął Piotr Sobczak (SP Golina), 
II - Kinga Strzelczyk (SP Przyjma), III - Kewin Stolarski (SP 
Radolina). 

Anna Neneman-Koprowska

Uczniowie klas drugich 
„Myślą i liczą” 

12 maja Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowac-
kiego gościła uczestników II Gminnego Konkursu Ma-
tematycznego Klas Drugich „Myślę i liczę”. W etapie 
finałowym wykonywali test sprawdzający umiejętność 
logicznego myślenia. Najlepszymi w konkursie okazali 
się być: Dominik Perliński (SP Golina), Weronika Waw-
rzyniak (SP Golina) i Martyna Kudlewska (SP Golina).
Głównym organizatorem rywalizacji była Iwona Ka-
sprzak. W przygotowanie uroczystości zaangażowały 
się: Alina Król, Marzanna Zbierska, Halina Nowicka oraz 
Aleksandra Gołdych. 

Aleksandra Gołdych
Iwona Kasprzak

„W zdrowym ciele 
zdrowy duch” 

11 maja w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowac-
kiego	z	 inicjatywy	Stefanii	 Jóźwiak	oraz	przy	wsparciu	
Katarzyny Szadkowskiej i Mariusza Witkowskiego odbył 
się III Gminny Konkurs Matematyczny. W tym roku tema-
tem przewodnim rywalizacji był szeroko pojęty zdrowy 
styl życia. Wyniki przedstawiały się następująco: 

I miejsce: 
klasa IV – Krystian Konieczka (SP Golina) 
klasa V – Filip Chwaciński (SP Golina) 
klasa VI – Kewin Stolarski (SP Radolina) 
II miejsce: 
klasa IV – Kacper Szubiński (SP Radolina) 
klasa V – Natalia Krysińska (SP Radolina) 
klasa VI – Mateusz Wawrzyniak (SP Golina) 
III miejsce: 
klasa IV – Dawid Karpiński (SP Przyjma) 
klasa V – Sebastian Rympel (SP Kawnice) 
klasa VI – Michał Nowak (SP Radolnia) 

Stefania Jóźwiak
Katarzyna Szadkowska

Mariusz Witkowski

Zostać Mistrzem 
Ortografii 

10 maja Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackie-
go gościła w swoich murach uczestników II Gminnego 
Konkursu Ortograficznego. Uczniowie pisali wspólny 
tekst dyktanda i tym samym  rywalizowali w trzech ka-
tegoriach wiekowych. Tytuł Mistrza Ortografii przyzna-
no w kategorii klas czwartych Nicoli Franikowskiej (SP 
Przyjma), piątych – Sandrze Piotrowskiej (SP Golina), 
szóstych – Kindze Strzelczyk (SP Przyjma), tytuł Wice-
mistrza Ortografii w kategorii klas czwartych – Natalii 
Kuleszy (SP Golina), piątych – Magdalenie Stolarskiej 
(SP Golina), szóstych – Adzie Smoczyńskiej (SP Kaw-
nice), natomiast III miejsce w kategorii klas czwartych 
Krystianowi Konieczce (SP Golina), piątych – Konrado-
wi Furmaniakowi (SP Kawnice), szóstych – Kacprowi 
Kobierskiemu (SP Radolina). Koordynatorami konkursu 
były Aleksandra Gołdych i Agnieszka Pakuła. Pomagali 
też: Katarzyna Antkowska, Iwona Kasprzak i Przemysław 
Ciesielski. 

Aleksandra Gołdych

Zmagania najlepszych 
uczniów 

9 maja w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowac-
kiego odbył się I Gminny Konkurs Języka Angielskie-
go zorganizowany przez anglistki Ewelinę Szubińską 
i Beatę Matczak. Po 60 minutach zmagań z gramatyką, 
słownictwem i znajomością kultury krajów angloję-
zycznych wyłonieni zostali laureaci. Na poziomie klas 
piątych zwycięzcą został Szymon Płóciennik, II miejsce 
- Filip Chwaciński, III - Sandra Piotrowska. W klasach 
szóstych zwyciężył Adam Matlewski, zaraz za nim upla-
sował się Piotr Sobczak, a trzecie miejsce zajęła Oliwia 
Lewandowska.  

Ewelina Szubińska
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Oświata

Prestiżowe tytuły dla Gimnazjum

Weekend majowy w Golinie

Po tytule Szkoły Odkrywców Talentów zdobytym  �
przez Gimnazjum w Golinie w marcu tego roku, 
przyszedł czas na kolejne. Trzy lata wytężonej pra-
cy zaowocowały otrzymaniem zaszczytnego tytułu 
Szkoły Promującej Zdrowie.
Podsumowanie trzech lat pracy, której celem było 

uzyskanie przez Gimnazjum w Golinie prestiżowego 
tytułu Szkoły Promującej Zdrowie odbyło się 1 czerwca 
tego roku. Koordynatorki projektu – Aneta Nowak oraz 
Wioletta Sobczak wspólnie z grupą nauczycieli dopro-
wadziły szkołę do szczęśliwego finału. Przez trzy lata 
Gimnazjum podjęło kilka działań które zmierzały do 
poprawienia stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej 
uczniów, ale także dorosłych. Zmieniono w związku z 
tym asortyment szkolnego sklepiku, zwiększono ilość 
różnych wyjazdów, zwłaszcza na basen, kręgielnię, na 

rajdy rowerowe, do stadniny – wszystko po to, aby mło-
dzież poruszała się jak najwięcej. Zdobyciu tytułu służy-
ły również coroczne edycje promocji zdrowej żywności, 
konkursy, kurs udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej, happeningi, turnieje – nie tylko o zasięgu. Na 
uroczystość podsumowującą trzyletnie wysiłki mło-
dzież pod kierunkiem koordynatorek przygotowała 
prezentację multimedialną, w której zaprezentowane 
zostały wszystkie działania. Przerywnikami w czasie po-

kazu były występy młodzieży; taniec, aerobik, piosenki 
oraz przezabawny szkolny kabaret. Zaproszeni zostali 
wszyscy ci, którzy współpracowali ze szkołą w realizacji 

Hiob Karola Wojtyły w przeddzień beatyfikacji  �
Jana Pawła II oraz majówka w parku - takie atrak-
cje przygotował dla golinian Dom Kultury na długi 
majowy weekend.

30 kwietnia uczono  beatyfikację Jana Pawła II nie tyl-
ko modlitwą. Dom Kultury w Golinie przy tej okazji po-
stanowił przybliżyć literacką twórczość Karola Wojtyły. 
W zabytkowym kościele p.w. św. Jakuba Apostoła  arty-
ści scen krakowskich wystawili  spektakl oparty na dra-
macie	„Hiob”.	Sztuka	powstała	w	1940	roku.	Późniejszy	
papież pisał ją pod wpływem wojennych doświadczeń. 

 Podczas ponad godzinnego przedstawienia słucha-
cze mogli wsłuchać się w trudny, ale za to bardzo warto-
ściowy tekst o kondycji człowieka. Spektakl ukazał losy 
kogoś, kto godzi się z nieszczęściem zesłanym przez 
Boga, jednak nie potrafi oprzeć się stawianiu pytań. On 
jako człowiek sprawiedliwy, wierny Bogu został obar-
czony nieszczęściem tak wielkim, iż sam w swej miłości 
do Boga nie potrafi tego zrozumieć. Przedstawienie zo-
stało uaktualnione o współczesność, w której zmaganie 
z życiem, ból utraty i niepewność jutra zdają się być na 
porządku dziennym

projektu. Całości przyglądała się pani Dorota Rogalska-
Kaczor, wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, która 
jest odpowiedzialna za przyznawanie tego zaszczytne-
go tytułu, a także przedstawiciele SANEPID–u w Koni-
nie, którzy koordynowali wszystkie podejmowane przez 
szkołę zadania. Wiele ciepłych i pełnych uznania słów 
padło pod adresem dyrektora oraz realizatorów projek-
tu, szczególnie zaś słowa pani wizytator, która uznała, że 
podjęte przez szkołę przedsięwzięcia i obejrzane efekty 
świadczą o wysokim poziomie pracy szkoły, nie na mia-
rę powiatu czy województwa, ale na miarę kraju. Warto 
było ciężko pracować przez kilka lat, aby usłyszeć takie 
właśnie słowa. Kuratorium doceniło też wcześniejsze 
całoroczne starania szkoły, aby jak najlepiej i najcieka-
wiej zrealizować działania związane z obchodami Roku 
chopinowskiego, zapraszając dyrektora Jana Kasprzaka 
na specjalną galę, która odbyła się w kwietniu w szkole 
muzycznej w Poznaniu. Było to ogromne wyróżnienie, 
gdyż Gimnazjum w Golinie znalazło się w zaszczytnym 
gronie trzynastu szkół z całego województwa. 

Uczniowie oraz nauczyciele podjęli także w roku 
szkolnym 2010/11 kilka innych zadań. Przystąpili do 
realizacji ogólnopolskiego programu Szkoła z klasą. 
Wypełniony był on wieloma ciekawymi, nierzadko trud-
nymi w realizacji zadaniami. Jednym z najciekawszych 

przedsięwzięć był kurs informatyczny dla osób starszych 
oraz emerytów, który poprowadzili uczniowie – uczest-
nicy programu. Efekty wszystkich przedsięwzięć zostały 
opublikowane na stronie Centrum Edukacji Obywa-
telskiej, a także w formie specjalnej wystawy w holu 
szkoły. Podsumowanie programu odbyło się 10 czerwca 
w Warszawie, gdzie grupa realizatorów z golińskiego 
gimnazjum zaprezentowała swoją pracę oraz odebra-
ła dyplom z tytułem dla szkoły. Także pod koniec roku 
szkolnego odbyło się w Toruniu podsumowanie ogól-
nopolskiego programu Szkoła Humanitarna, w którym 
Gimnazjum w Golinie również uczestniczyło. Uczniowie 

wraz z koordynatorami zajmowali się przede wszystkim 
ideą sprawiedliwego handlu, pisali projekt, poznawali 

międzynarodowe oznaczenia, tworzyli plakaty, odgry-
wali scenki. Wszystkie te działania spotkały się z uzna-
niem organizatorów, co zaowocowało przyznaniem 
szkole kolejnego ważnego tytułu. Rok szkolny 2010/11 
był w Gimnazjum w Golinie niezwykle pracowity – za-

owocował ważnymi i niezwykle cennymi osiągnięciami, 
natomiast młodzież mogła sprawdzić się w wielu pro-
jektach i programach, nauczyć się odpowiedzialności 
za zespołowo podejmowane działania, uspołecznić się, 
co wszystkim – zarówno uczestnikom, jak i koordynato-
rom, dało mnóstwo satysfakcji i zadowolenia. 

 Ewa Kasprzyk                     

3 maja w Golinie - w parku miejskim - odbyła się 
pierwsza w tym roku majówka. W programie Majówki 
Świątecznej znalazły się występy zespołów działających 
w DK: Zespół „Senior” prowadzony przez Larysę Grusz-
kę, „Video Stars” prowadzony przez Artura Wieczorka. 

W związku ze świętem Konstytucji 3 Maja nie za-

brakło programu nawiązującego do tego ważnego 
wydarzenia: zespół „Działkowiec” z Konina przedsta-
wił repertuar pieśni patriotycznych, a dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie, przy-
gotowane przez Martę Pawlaczyk, ukazały wydarzenie 
trzeciomajowe.  

Ponadto na scenie wystąpiły przedszkolaki z „Ba-
śniowego Dworku” z Goliny, które przedstawiły ciekawy 
układ taneczny pod tytułem „Tik-Tak”. Przez wiele tygo-
dni przed występem w przedszkolu odbywały się próby, 
przygotowaniem przedszkolaków zajmowała się Marty-
na Wolna [DK Golina].

Na scenie nie zabrakło również młodzieży z miejsco-
wego gimnazjum: Anna Matlewska przygotowana przez 
Michała Przybylskiego oraz kabaret „INNI”. Przedstawił  
on bardzo ciekawe skecze, które  zostały przyjęte przez 
zgromadzoną publiczność dużym aplauzem. Gwiazdą 
wieczoru była kapela podwórkowa „Z Kopyta”  Na za-
kończenie imprezy zaplanowaliśmy zabawę taneczną z 
DJ-em	,	która	trwała	do	późnych	godzin	nocnych.
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W kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Golinie 28 
maja odbył się koncert dziękczynny za pontyfikat Wiel-
kiego Rodaka oraz Jego beatyfikację. W trakcie dzięk-
czynienia była można usłyszeć poezję przedstawioną 
przez zwycięzców I Gminnego Konkursu Recytatorskie-
go,  a także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Golinie oraz 
Miejski Chór ,,Kanon” ze Słupcy. 

Inspiracją do zorganizowania koncertu dziękczynne-
go była beatyfikacja Jana Pawła II oraz 91. rocznica Jego 
urodzin a także 30. rocznica zamachu na Placu św. Piotra 
w Rzymie. 

28 maja w trakcie koncertu mogliśmy usłyszeć lau-
reatów I Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Jan Pa-
weł II – liczy się świętość”: Martę Czajkę (SP Kawnice), 
Filip Chwaścińskiego (SP Golina), Darię Nowacką (SP 
Kawnice), Sylwię Andrzejewską (SP Przyjma), Nikolę Fra-
nikowską (SP Przyjma), Kamilę Mazurczak (Gimnazjum 
Golina). Zaprezentowali oni m.in.: „Medytacje nad ks. 
Rodzaju w Kaplicy Sykstyńskiej”, „Opowieść o Drzewie 
Izraela”, „Po co mi mówisz?”, „Magnificat” oraz „Wiersz Pa-
pieża do matki”. Był to niesamowity czas,  mogliśmy się 
zatrzymać się nad poezją Jana Pawła II i kontemplować 
prawdy, jakie On chciał nam przekazać. 

Publiczność wysłuchała także wzruszającego dialogu 
papieża z zamachowcem w spektaklu „Lekcja Przeba-
czenia”, przygotowanym przez s. Aurelię Leszczyńską 
SDP wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza 
Słowackiego w Golinie. 

Po raz pierwszy mieszkańcy naszej gminny mięli 
możliwość usłyszeć Miejski Chór „Kanon” ze Słupcy, 
istniejący niemalże 14 lat, kierowany przez Agatę Gier-
łowską. Chór wykonał bardzo zróżnicowany program, 
składający się z pieśni kościelnych oraz utworów muzy-
ki rozrywkowej. Występ zespołu został przyjęty owacją 
na stojąco! 

5 czerwca w  Parku Miejskim w Golinie odbył się Piknik 
Rodzinny zorganizowany przez Urząd Miejski w Golinie, 
Fundację „Wiosna w Sercu” oraz Dom Kultury w Golinie. 

W niedzielne popołudnie do parku przybyli licznie 
mieszkańcy gminy i mogli bardzo miło spędzić czas. 
Na wszystkich czekały liczne atrakcje: trampoliny, za-
bawki, wojownicy, rzut oszczepem, malowanie, upo-
minki oraz występy artystyczne. 

O godz. 17.00 na scenie mogliśmy zobaczyć przed-
szkolaków z „Baśniowego Dworka” w układzie tanecz-
nym „Tik – Tak”. Przez wiele tygodni  maluchy  przygoto-
wywały się do występu w podczas prób prowadzonych 
przez Martynę Wolną [instruktor tańca DK], odbywają-
cych się w przedszkolu. Na scenie zaprezentowało się 
również  Studio Tańca Rytmix z Konina. 

Podziwialiśmy także dzieci  ze Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach – w bloku 
muzycznym, przygotowanym pod kierunkiem swo-
ich opiekunów. Nie mogło zabraknąć zespołu „Video 
Stars” z DK w Golinie. Dziewczyny zaśpiewały szlagiery 
muzyki rozrywkowej. 

Nie lada gratkę dla miłośników broni i pokazów walk 
przygotowała  Konińska Grupa Rekonstrukcyjna „SOL IN-
VICTUS”. Zaprezentowała ona  stroje i technikę walk sta-
rożytnych Rzymian oraz barbarzyńców. Pokaz wzbudził  

18 maja, w 91. rocznicę urodzin Jana Pawła II w Domu 
Kultury w Golinie, zaproszono na I Gminny Konkurs Re-
cytatorski poświęcony nowemu błogosławionemu. 

W szranki stanęło 16. uczniów: ze Szkoły Podstawo-
wej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, 
Szkoły Podstawowej Marii Skłodowskiej- Curie w Przyj-
mie, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie oraz 
schola „Wesołe Nutki” z miejscowej parafii. Przygotowa-
no dwie kategorie: uczniowie klas IV – VI SP oraz gim-
nazjum. 

Celem konkursu była popularyzacja poezji Jana Paw-
ła II, wyrażenie wdzięczności i szacunku Papieżowi, roz-
budzanie zainteresowania szeroko rozumianą poezją, 
integracja środowiska młodzieżowego wokół wartości 
zawartych w nauczaniu Jana Pawła II, umożliwienie 
szkołom i młodzieży prezentacji dorobku papieża. 

Poziom występów był tak wysoki, że jury konkurso-
we miało nie mały problem z wyłonieniem zwycięzców. 
Po burzliwych obrad komisja w składzie: Katarzyna Ma-
kowska (przewodnicząca), Justyna Kałużyńska, Zena 
Sroczyńska postanowiło przyznać następujące miejsca 
i wyróżnienia. 

W pierwszej kategorii konkursowej szkoły pod-
stawowe klasy IV – VI: 1. miejsce – Marta Czajka SP 
Kawnice, 2. miejsce – Filip Chwaściński SP Golina, 3. 
miejsce – Daria Nowacka SP Kawnice. Ponadto jury 
postanowiło	 wyróżnić	 Michała	 Jóźwiaka	 (SP	 Golina)	
oraz dwie najmłodsze uczestniczki konkursu: Sylwię 
Andrzejewską oraz Nikolę Franikowską ze Szkoły Pod-
stawowej w Przyjmie. 

W drugiej kategorii konkursowej gimnazjum jury 
przyznało dwa miejsca: 1. miejsce – Anna Matlewska 
oraz 2. miejsce – Kamila Mazurczak. 

Wszystkie nagrodzone osoby otrzymały nagrody rze-
czowe w postaci książek. Poza tym każdy z uczestników 
dostał pamiątkowy dyplom oraz upominek. 

Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom 
na zaangażowanie oraz wkład w przygotowanie dzieci 
i młodzieży do konkursu: Irenie Śmigielskiej, Jadwidze 
Kinalskiej, s. Aureli Leszczyńskiej, Anecie Nowak, Irenie 
Elantkowskiej, Przemysławowi Ciesielskiemu.

27 maja Dom Kultury zaprosił na wernisaż wystawy 
grafiki,	 wycinanek,	 płaskorzeźby	 i	 tkaniny	 Marii	 Gier-
czyńskiej – poznanianki z urodzenia, a z wyboru miesz-
kanki Ziemi Średzkiej. 

To już 46. wystawa, jaką zaprezentowaliśmy mieszkań-
com Goliny. Każda była uroczystym wernisażem, na który 
przybywało liczne grono miłośników sztuki. Ale tę impre-
zę można zaliczyć do wyjątkowych. 

Artystka studiowała nauki polityczne i filozofię na 
UAM w Poznaniu. Następnie w Wyższej Szkole Sztuki 
Stosowanej „Schola Posnaniensis” uzyskała dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni gobelinu i tkaniny prze-
strzennej prof. Urszuli Plewki-Schmidt. Równocześnie 
uczestniczyła w zajęciach, w pracowni architektury 
wnętrz. Po ukończeniu studiów objęła asystenturę, 
w pracowni tkaniny przestrzennej prof. Urszuli Plewki-
Schmidt, gdzie pracowała do 2006 roku. 

Otrzymała wyróżnienie w konkursie prezydenta RP 
na najlepszy dyplom ukończenia studiów w zakresie 
sztuk pięknych. Obecnie jest członkiem zarządu Kórnic-
kiego Stowarzyszenia Teatralnego „Legion”. 

Koncert dziękczynny I Gminny Konkurs 
Recytatorski –
o nowym 
błogosławionym

Rodzinnie w parku 

Wystawa prac Marii 
Gierczyńskiej JAN PAWEŁ II – LICZY SIĘ ŚWIĘTOŚĆ

ogromne zainteresowanie wszystkich zgromadzonych.  
Gwiazdą wieczoru był zespół Discover, który wspa-

niale sprawdził się w tej roli, ponieważ  rozgrzał zgroma-
dzoną publiczność, zachęcając ją  do tańca. Znakomitym 
zwieńczeniem wieczoru  była zabawa taneczna z zespo-
łem Rosett. Wszyscy zgromadzeni znakomicie bawili 
się	 do	 późnych	 godzin	 wieczornych	 i	 opuszczali	 park	
w szampańskich humorach, z uśmiechami na twarzy.

Piknik Rodzinny był współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Na wystawie prezentowała unikatowe grafiki, w tech-
nice ciekawych oryginalnych kompozycji, z precyzyjnie 
wykonanych	wycinanek.	W	technice	własnej	płaskorzeź-
by wystawiła Drogę Krzyżową, w ramach z nieobrobio-
nego 300-letniego drewna pochodzącego ze spalonego 
kościółka. Interesujące były profesjonalnie wykonane 
gobeliny. Artystka jest autorką licznych scenografii. Na 
wystawie zaprezentowała projekt scenografii, w techni-
ce	płaskorzeźby	do	sztuki	„Rozmowa	Mistrza	Polikarpa	
ze śmiercią”. 

Artystka przedstawiła przekrój swojej bogatej twór-
czości, w różnych dziedzinach plastyki. Twórczość jej 
jest natchniona głębokimi, filozoficznymi refleksjami na 
temat życia i śmierci.

Wystawa wywarła ogromne wrażenie na licznie zgro-
madzonych na wernisażu miłośnikach sztuki. Na otwar-
ciu wystawy była obecna autorka z mężem, który jest 
jej menagerem. 

Piękne artystyczne tło stanowił występ wokalno-mu-
zyczny członka zespołu z DK „Black Sun” Sławomira Pilarskie-
go. Stworzył on przemiły nastrój, jakby artystyczną klamrą 
zamknął tą wyjątkową, ciekawą imprezę, na której długo 
dyskutowano z autorką na temat problemów artystycznych 
i technicznych związanych z wystawianymi dziełami. 
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