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Koło Kobiet Aktywnych z miejscowości Golina Kolonia

Koło Kobiet Aktywnych z Kawnic

Koło Gospodyń Wiejskich z Kraśnicy

Koło Kobiet Aktywnych z GolinyZ wypieków najpopularniejsza jest baba wielkanocna

W wolnym czasie można zrobić ozdoby z wydmuszek

Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Lubiecz

Z życia gminy Z życia gminy

100-latek: Jubilat Józef Janiak wraz z najbliższymi, 
przedstwicielami samorządu i Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Rolników 

Józef Janiak jeszcze kilka miesięcy temu pomagał 
przy pracach fizycznych. I to zaskakuje, ma bowiem 
ponad 100 lat. Mieszka w Barbarce. I jest najstarszym 
mieszkańcem gminy Golina. Z okazji jubileuszu pisem-
ne życzenia przesłał mu premier Donald Tusk. A osobi-
ście, dołączając prezent, przekazali burmistrz Tadeusz 
Piotr Nowicki i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ja-
nina Różańska.

Tą najważniejszą osobą składającą życzenia była 
żona Leokadia, sporo młodsza, ma bowiem ,,tylko” 91 
lat. Małżeństwem są od 1945 roku. Pobrali się w Niem-
czech, gdzie ich zaprowadziła wojenna zawierucha. Od 
1946 roku mieszkają już wspólnie w Barbarce. Prowadzi-
li zwyczajne życie, utrzymując się z pracy w gospodar-
stwie rolnym. Mają syna i córkę. Dochowali się jednej 
wnuczki i pary prawnuków. Cieszą się z tego, co mają. 
I mogą liczyć na wsparcie najbliższych.

Jubilat pamięta, że mama zmarła 14 lutego 1947 
roku, w wieku ok. 75 lat. Tata odszedł do wieczności, 

Najstarszy
mieszkaniec

gdy miał ,,nie więcej niż 50 lat”. Z rodzeństwa 100-latka 
nikt nawet nie zbliżył się do tak sędziwego wieku. Józef 
Janiak nigdy nie stosował żadnych diet. Za to chętnie 
jadał tłuste mięso. Codziennością była fizyczna praca. 
Do tej pory ma pogodne usposobienie.

Wśród gości były też przedstawicielki Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Rolników, które wraz z życzeniami 
przywiozły dobre wieści dotyczące dodatku finansowe-
go, jaki tak szczególnym jubilatom przysługuje.

Tekst i zdjęcie – Zbigniew Nabzdyk

Wiceprzewodniczący 
zrezygnował

Jan Kaliski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Golinie, zrezygnował z funkcji radnego. Uzasadnił to 
stanem zdrowia. Od kwietnia lokalny parlament pracuje 
w składzie 14-osobowym. W okręgu Kawnice będą mu-
siały się odbyć wybory uzpełniające.

Wiemy już, kto będzie kierował sołectwami w gminie 
Golina i radami osiedlowymi w mieście. Na spotkaniu 
w Urzędzie Miejskim wyboru gratulowali: senator Irene-
usz Niewiarowski (prezes Krajowego Stowarzyszenia Soł-
tysów), burmistrz Tadeusz Piotr Nowicki i przewodnicząca 
Rady Miejskiej Anna Kapturska. Słowa podziękowania na-
leżą się także tym, którzy pracowali w ubiegłej kadencji.

Na spotkaniu został wybrany trzyosobowy Zarząd 
Gminnego Koła Sołtysów. Tworzą go: przewodnicząca 
Agnieszka Purol, Aleksandra Augustyniak i Anna Kap-
turska. Przedstawicielkami gminy Golina do Wielkopol-
skiego Stowarzyszenia Sołtysów zostały: Agnieszka Pu-
rol i Anna Kapturska. Ponadto  Aleksandra Augustyniak 
weszła do Rady WSS.

Sołtysi i rady osiedlowe

Uczestniczy spotkania sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim oraz 
władzami samorządowymi gminy Golina

Oto wykaz sołtysów i przewodniczących rad osiedlo-
wych: Adamów – Piotr Karnafel, Barbarka – Stanisław 
Paszek, Bobrowo – Tomasz Sikorski, Brzeźniak – Janusz 
Szrama, Chrusty – Janusz Karnafel, Głodowo – Paweł 
Działak, Golina Kolonia – Aleksandra Augustyniak, 
Kawnice – Jerzy Modelski, Kraśnica – Elżbieta Cieślak, 
Kolno – Agnieszka Purol, Lubiecz – Sylwester Simiński, 
Myślibórz – Małgorzata Czerniak, Przyjma – Marek Chle-
bowski, Radolina – Krzysztof Szymański, Rosocha – Piotr 
Kruszyna, Spławie – Anna Kapturska, Sługocinek – Ta-
deusz Kasprzyk, Węglew – Zofia Głuchowska, Osiedle 
,,Wschód” - Jacek Kapuściński, Osiedle ,,Zachód” - Piotr 
Mielczarek, Osiedle ,,Starówka” - Krzysztof Walczyński.

Punkt Konsultacyjny
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie od 

września 2008 roku realizuje projekt Regionalny Punkt 
Konsultacyjny. Z bezpłatnych usług informacyjnych bę-
dzie można również skorzystać w Golinie.

Projekt jest skierowany m.in. do przedsiębiorców 
oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospo-
darczą. W maju i czerwcu w Urzędzie Miejskim w Golinie 
konsultanci świadczyć będą bezpłatne usługi informa-

cyjne w formie dyżurów: 6 maja oraz 3 czerwca w godz. 
od 8:30 do 12:30, 20 maja oraz 17 czerwca w godz. 11:00 
do 15:00.

Na miejscu będzie można uzyskać informacje z za-
kresu podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji 
z prowadzenia działalności gospodarczej; możliwości 
uzyskania wsparcia lub dofinansowania na założenie 
lub rozwój działalności gospodarczej; możliwości i za-
sad uzyskiwania usług specjalistycznych, w tym audytu 
technologicznego, transferu technologii, optymalizacji 
kosztów przedsiębiorstwa, ochrony środowiska i in-

nych; możliwości i zasad skorzystania z bezpłatnych lub 
częściowo odpłatnych szkoleń; zewnętrznych źródłach 
finansowania (w tym: pożyczki, poręczenia, produkty 
bakowe i inne).

Wszystkie usługi świadczone w Punkcie Konsultacyj-
nym są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością 
uzyskania danych osobowych Klienta i wyrażenia przez 
niego zgody na przetwarzania danych zgodnie z Ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

Po zebraniach OSP
W gminie Golina jest 10 jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej. W każdej z nich odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze. Podsumowano na nich działalność 
straży i wybrano prezesów.

Zostali nimi: OSP Adamów – Bogdan Kryrowicz, OSP 
Golina – Mirosław Durczyński, OSP Kawnice – Mariusz 
Majewski, OSP Kraśnica – Grzegorz Roszak, OSP My-
ślibórz – Marek Pilarczyk, OSP Przyjma – Ryszard Dep-
czyński, OSP Radolina – Paweł Krysiński, OSP Rosocha 
– Janusz Magdziarz, OSP Spławie – Stefan Baranowski, 
OSP Węglew – Zdzisław Galant.

4 czerwca w Myśliborzu odbędzie się zjazd sprawoz-
dawczo-wyborczy Oddziału Miejsko-Gminnego Związ-
ku OSP RP w Golinie.

Wniosek o odwołanie
Grupa radnych złożyła wniosek o odwołanie z peł-

nionej funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej Anny 
Kapturskiej.

Gmina w spółce
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalny-

mi w Koninie został przekształcony w Miejski Zakład 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. Na 
nadzwyczajnej sesji Rada Miejska w Golinie podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
gminy do tej spółki prawa handlowego oraz wniesienie 
kapitału zakładowego w wysokości 5 000 zł, stanowią-
cego 5 udziałów po 1000 zł.

Nowy podmiot będzie odpowiedzialny za budowę 
zakładu termicznej utylizacji odpadów. Inwestycja ma 
kosztować ponad 300 mln zł, z czego przeszło połowa 
zostanie sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.

Tradycje
wielkanocne 

 Mieszkańcy gminy Golina kultywują tradycje wiel- �
kanocne. Dotyczy to różnych aspektów, zarówno 
religijnego, związanego z przeżywaniem pamiątki 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, jak i rodzin-
nego, domowego, dotyczącego m.in. przygotowy-
wania świątecznych potraw i ozdób.

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrze-
ścijańskie. Poprzedzający ją tydzień jest nazywany 
Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy dni: Wielki Czwar-
tek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela 
Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne. 
W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela upa-
miętnia zmartwychwstanie Chrystusa, ale Niedziela 
Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczysta. 
Grób Pański można odwiedzić w każdym kościele. Bywa, 
że jest tak przygotowany, aby przemówić wyraźniej do 
współczesnego człowieka. Przy grobie zaciągane są 
warty, zazwyczaj przez członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W niedzielę wielkanocną rano odprawiana 
jest msza rezurekcyjna. Zapowiada ją uroczyste bicie 
w dzwony, oznajmiające, że Chrystus zmartwychwstał. 

W drugi dzień świąt jest śmigus-dyngus, znany też 
jako lany poniedziałek lub polewany. Kropi się wtedy 
wodą najbliższych lub znajomych. Pierwotnie miało to 
symbolizować wiosenne oczyszczenie z brudu i grze-
chu. Na śmigus nałożył się zwyczaj dyngusowania, da-
jący możliwość wykupienia się pisankami od polewania 
wodą. Współcześnie pisanki bywają zastąpione drobny-
mi sumami pieniędzy.

W gminie Golina o świętach pamiętano zarówno 
w szkołach, jak i w placówkach bibliotecznych. Na przy-
kład Wielkanoc była tematem lekcji bibliotecznej, która 
odbyła się w oddziale przedszkolnym przy Szkole Pod-
stawowej w Przyjmie. Przedszkolaki dowiedziały się, że 
w wielkanocnym koszyczku nie może zabraknąć jajek, 
które są symbolami nowego życia, i baranka, zazwyczaj 
wykonanego z czekolady lub cukru.

Tradycje te przypomniano także na Biesiadzie Wiel-
kanocnej w Domu Kultury w Golinie. Koła Gospodyń 
Wiejskich z Kraśnicy i miejscowości Lubiecz oraz Koła 
Kobiet Aktywnych z Goliny, Goliny Kolonii i Kawnic 
przygotowały różnego rodzaju potrawy wielkanocne. 

Mieszkańcy mogli je spróbować, a nawet podpytać, jaki 
jest przepis na powstanie takich smakołyków.

Jak dowiedzieliśmy się od Koła Gospodyń Wiejskich 
z Kraśnicy, w koszyczku, z którym idzie się do kościoła 
poświęcić potrawy powinny znaleźć się  wędliny (szyn-
ka, kiełbasa), najlepiej swojej roboty, chleb, masło, sól 
i pieprz, ozdobione jajka, ciasto (mała babka, mazurek), 
a jeżeli ktoś chce, także owoce. Przed rozpoczęciem 
śniadania wielkanocnego należy podzielić święcone jaj-
ko i obdarować nim wszystkich domowników, składając 
przy tym życzenia. Na stole nie może zabraknąć tego, 
co było w koszyczku. Ale śniadanie najlepiej zacząć od 
ciepłego barszczu lub żurku. A później w rodzinnej at-
mosferze spróbować innych smakołyków.

Pomogli powiatowi
Na VII sesji, 25 marca, Rada Miejska podjęła uchwa-

łę o udzieleniu w roku 2011 pomocy finansowej dla 
powiatu konińskiego w wysokości 295 tys. zł na współ-
finansowanie przebudowy drogi powiatowej Golina – 
Kazimierz Biskupi.

W uzasadnieniu czytamy: ,,Bez wsparcia gminy Goli-
na powiat koniński nie jest w stanie zrealizować naszych 
zamierzeń w zakresie budowy, remontu i modernizacji 
dróg, ponieważ nie posiada w swoim budżecie odpo-
wiednich środków na wyżej wymienione zadania”.

Poza tym radni podjęli uchwałę w sprawie zarządze-
nia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomo-
ści w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Golina. Inka-
sentami na terenie wiejskim są sołtysi poszczególnych 
sołectw, na terenie miasta Golina – Andrzej Juszczak. 
Dla sołtysów wynagrodzenie wynosi 8 proc. prowizji 
od wpłaconych na konto kwot oraz 600 zł kwartalnie, 
dla inkasenta podatków z terenu miasta Golina 3 proc. 
prowizji.

Rada wyraziła zgodę na wyodrębnienie środków 
w budżecie gminy Golina na rok 2012, stanowiących 
fundusz sołecki.

Odbyły się wybory do Izby Rolniczej. To samorząd za-
wodowy, działający na rzecz rozwiązywania problemów 
rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim 
podmiotów. Z gminy Golina weszli do niego: Jacek Jac-
kowski i Wiesław Szymankowski. 

Reprezentują rolników

2

G
ŁO

S 
G

O
LI

N
Y 

• M
AR

ZE
C 

20
11

3

G
ŁO

S 
G

O
LI

N
Y 

• M
AR

ZE
C 

20
11



Sport Z życia gminy

Najlepsi
w piłce nożnej 

Zawodnicy z gminy Golina dobrze się zaprezentowali w 
finale Wojewódzkiej Zimowej Spartakiadzie LZS

Rozpoczęły się rozgrywki Gminnej Ligi Szóstek 

Zajęcia przeprowadzone przez bibliotekarkę Annę Nawrocką przybliżyły postać Jana Pawła II

Organizatorzy przygotowali bardzo różne konkurencje

Panie były zadowolone z atrakcji przygotowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną z Kawnic

Wśród gości był starosta koniński Stanisław Bielik

Reprezentacja Goliny zajęła I miejsce

Nauczyciele mistrzami 
powiatu konińskiego
11 marca w Ślesinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Nauczycieli w Halowej Piłce Nożnej.

Nauczyciele z Goliny zajęli I miejsce. Pokonali 5 drużyn.
Z Krzymowem wygrali 7:0, z Rychwałem 4:1, z Klecze-

wem 3 : 0, ze Rzgowem zremisowali 0:0, ze Ślesinem 2:2.
Ostatecznie uzbierali 11 punktów. II miejsce zajął Śle-

sin, III – Rzgów.
Skład zespołu z Goliny: Robert Iwiński, Tomasz Bo-

rowski, Daniel Kaczan, Piotr Jabłoński, Michał Witkowski, 
Janusz Sobczak, Patrycja Majchrzak, Dariusz Kuszyński, 
Wojciech Miętkiewicz.

W Gminnym Turnieuj Piłki Koszykowej Mężczyzn rywalizowało pięć drużyn

W koszykówce 
złoto dla Koszul

Czarno-Białe Koszule wygrały Gminny Turniej Piłki 
Koszykowej Mężczyzn. W sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w Golinie rywalizowało pięć drużyn. Zawody 
rozegrane zostały systemem każdy z każdym. Najlepsza 
drużyna wystąpiła w składzie: P. Grochociński, K. Michal-
ski, M. Zaborski, M. Przebieracz, J. Frysiak.

Wyniki: Osiedle Wschód – Strong 46 – 29 : 16, Czar-
no-Białe Koszule – Chłopcy z Zapałkami 78 : 24, Osiedle 

Turniej wygrała drużyna Zjednoczeni Kawnice

Dobrze ścinali
Drużyna Zjednoczeni Kawnice wygrała Gminny Tur-

niej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Goliny. II miejsce 
zajęli Nauczyciele i Przyjaciele, III – FC Węglew. Zawody 
odbyły się w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Kaw-
nicach. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. 
Emocji nie zabrakło.

Zjednoczeni Kawnice wygrały z FC Węglew 3:0 oraz 
z drużyną Nauczyciele i Przyjaciele 3:1. Z kolei Nauczy-
ciele i Przyjaciele pokonały FC Węglew 3:0.

Składy zespołów. Zjednoczeni Kawnice: A. Mroziński, 
A. Grzybowski, J. Łechtański, A. Koliński, P. Wieroński, M. 
Rojewski, J. Sola; Nauczyciele i Przyjaciele: R. Iwiński , D. 
Kaczan , T. Borowski , P. Jabłoński , J. Sobczak , D. Kuszyń-
ski , M. Jabloński, K. Strajch; FC Węglew: P. Rutkowski, D. 
Kubiak, M. Szustakowski, J. Płóciennik, Ł. Kołodziejczak, 
P. Gabert, N. Koliński.

,,Orlik” zaprasza
Animatorami sportu na boisku ,,Orlik 2012” przy 

Szkole Podstawowej w Kawnicach są: Mateusz Mro-
ziński i Marcin Ciesielski. Pierwszeństwo w korzystaniu 
z obiektu mają mieszkańcy gminy. Można tu pograć 
w piłkę nożną, koszykową, siatkową, ręczną.

Do godz. 16.00 z boiska korzysta szkoła. A potem, do 
godz. 21.00, jest ono dostępne dla wszystkich (od po-
niedziałku do piątku). Warto więc skorzystać. W soboty 
,,Orlik” jest  otwarty w godz. 14.00 – 21.00, w niedziele 
w godz. 12.00 – 19.00.

Chęć korzystania z boiska należy zgłosić animatorowi 
sportu. Obecnie trwają rozgrywki Gminnej Ligi Szóstek. 
I boisko do piłki nożnej jest często zajęte. Ale na tych 
mniejszych można pograć na przykład w koszykówkę.

W bibliotece
o Janie Pawle II 

Jak rozbudzać u dzieci i młodzieży zainteresowania 
czytelnicze, co zrobić, aby młodzi ludzie polubili książ-
ki? Biblioteka Publiczna w Przyjmie zachęca do tego 
m.in. poprzez głośną lekturę, opowiadania, pogadanki, 
spotkania autorskie czy pokazy multimedialne. Zajęcia 
przeprowadzone przez bibliotekarkę Annę Nawrocką 
przybliżyły postać Papieża Jana Pawła II. 

28 i 30 marca w Szkole Podstawowej im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Przyjmie odbyła się lekcja biblioteczna 
połączona z prezentacją multimedialną na temat życia 
oraz drogi do świętości kardynała Karola Józefa Wojtyły, 
arcybiskupa krakowskiego. Był on pierwszym i jedynym 
Polakiem – głową Kościoła katolickiego. Na papieża wy-
brano go na konklawe 16 października 1978 roku. Jan 
Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Kardynał Karol Woj-
tyła był nie tylko duchownym, ale także filozofem, poetą 
i dramaturgiem, pedagogiem, a w młodych latach akto-
rem. 1 maja dojdzie do beatyfikacji Ojca Świętego. 

Uczniowie klas O – VI w wielkim skupieniu obejrzeli 
oraz wysłuchali pokazu multimedialnego   przygotowa-
nego przez bibliotekarkę. Doskonale znali odpowiedzi 
na postawione pytania. Ponadto mogli zapoznać się 
z wybranymi publikacjami na temat Jana Pawła II. Do-
datkowo 5- i 6-latkowie pokolorowali kontury rysunków 
związane z Ojcem Świętym.

Strażacy dla pań
Kwiatek, ptasie mleczko i loteria fantowa, w której 

można było wygrać artykuły gospodarstwa domowe-
go – takie atrakcje przygotowali strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kawnicach dla pań z okazji Dnia Ko-
biet. Były też występy artystyczne. A  panowie starali się 
wypaść z jak najlepszej strony.

Jak poinformował prezes OSP Mariusz Majewski, 
tego rodzaju uroczystość zorganizowano po raz piąty. 
Z zaproszenia skorzystało ok. 90 pań z sołectwa Kawni-
ce. Spotkanie było wyrazem wdzięczności i podzięko-
waniem druhów za to, co spotyka je dobrego ze strony 
pań. Atrakcje sfinansowali ze środków własnych OSP.

Na scenie wystąpili młodzi artyści z Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Golinie, Szkoły Podstawo-
wej w Kawnicach oraz grupa dziewczyn pod przewod-
nictwem Izabeli Goździkowskiej.

Na spotkaniu byli m.in. ks. proboszcz parafii Kawnice 
Zygmunt Grochowiak, przewodnicząca Rady Miejskiej 
Anna Kapturska, wiceprzewodniczący RM Jan Kaliski, 
sołtys z Kawnic Jerzy Modelski.

Potyczki Rodzinne
po długiej przerwie

Potyczki to impreza, której celem była integracja spo-
łeczności lokalnej poprzez zabawę. Cztery małżeństwa 
wystartowały w różnych konkurencjach: od tańca po-
przez ubijanie piany do zgadywania, czy dany jadłospis 
przygotował właściwy małżonek. W remizie OSP wszyst-
kich przybyłych częstowano kawą, herbatą i czymś słod-
kim. Poza tym dla publiczności przygotowano konkurs 
z pytaniami dotyczącymi m.in. miejscowości: Przyjma 
i Lubiecz oraz gminy Golina. Imprezę prowadził Ryszard 
Depczyński, prezes OSP Przyjma. A w komisji oceniają-
cej zasiadali: Bogumiła Staszak, Ryszard Kujawa, Euge-
niusz Grobelny, Ryszard Kazimierczak. 

W Potyczkach najlepsi okazali się Iwona i i Wojciech 
Andrzejewscy (Lubiecz). II miejsce zajęli Maria i Jan Ja-
sińscy (Przyjma), III – Iwona i Waldemar Małolepszy (Lu-
biecz), IV – Marta i Adam Strzelczykowie (Przyjma).

W przygotowaniu Potyczek Rodzinnych, 27 marca 

Przyjma, w gminie Golina, miała najlepszy w byłym  �
województwie konińskim Klub Rolnika. Jedną z or-
ganizowanych imprez były Potyczki Rodzinne. Po 
kilkunastu latach reaktywowała je radna z okręgu 
Przyjma – Lubiecz Iwona Kościelska. Wśród gości 
byli m.in.: starosta koniński Stanisław Bielik i bur-
mistrz Tadeusz Piotr Nowicki.

w Przyjmie, pomogli  m.in. Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Golinie, sołtysi, 
Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowo-
ściach Przyjma i Lubiecz, Kółko Rolnicze, Ludowy Zespół 
Sportowy i Ochotnicza Straż Pożarna z Przyjmy,  radny 
powiatu konińskiego Zenon Paszek.

Wschód – Koxy 31 : 14, Strong – Czarno-Białe Koszule 
13 : 28, Czarno-Białe Koszule – Osiedle Wschód 20 : 14, 
Strong – Chłopcy z Zapałkami 52 : 10, Koxy – Chłopcy 
z Zapałkami 28 : 11, Czarno-Białe Koszule – Koxy 39 : 11, 
Osiedle Wschód – Chłopcy z Zapałkami 66 : 11, Strong 
– Koxy 31 : 12.

Ostatecznie najlepszą drużyną okazały się Czarno-
Białe Koszule. II miejsce zajęło Osiedle Wschód Golina 
(skład: P. Roszak, K. Stępiński, B. Kapuściński, J. Kępski, 
L. Sieczkowski, K.Strajch), III – Strong 46 (J. Jędrasiak, J. 
Czyż, R. Iwiński, S. Pankowski, A. Pieczyński), IV – Koxy (B. 
Drukała, R. Kasprzyk, K. Budkiewicz, A. Budkiewicz, T. Ma-
cudziński), V – Chłopcy z Zapałkami (T. Perliński, A.Cie-
cholewski, P. Opielski, P. Molenda, M. Kuminkiewicz).

Reprezentacja powiatu konińskiego zajęła I miejsce 
w finale XIII Wojewódzkiej Zimowej Spartakiadzie LZS. 
Odbyła się ona 27 lutego w Przeźmierowie, w gminie 
Tarnowo Podgórne. W drużynie powiatowej dobrze za-
prezentowali się zawodnicy z gminy Golina.

Wystartowali oni m.in. w konkurencji piłka nożna 
halowa. Rywalizowali z zespołami z powiatów: kościań-
skiego, pilskiego i ostrowskiego. Ten ostatni ograli 5 : 0 
(3 bramki strzelił Mateusz Zaborski, po jednej Krzysztof 
Stępiński i Michał Witkowski. W meczu o I miejsce Konin 
uległ Kościanowi 2 : 3 (bramki: Mateusz Zaborski i Ro-
bert Iwiński). III miejsce zajęła Piła.

Skład powiatu konińskiego z zawodnikami z gminy 
Golina: Robert Iwiński, Mateusz Zaborski, Daniel Ka-
czan, Tomasz Kowalski, Jarosław Szymaniak, Michał Jan-
kowski, Janusz Sobczak, Bartosz Lewandowski, Krzysz-
tof Stępiński i Michał Witkowski.

Poza tym reprezentaci z gminy Golina reprezentowa-
li powiat koniński w rzutach karnych samorządowców. 
Wojciech Miętkiewicz i Marek Jabłoński zajęli IV miejsce, 
a indywidualnie ten drugi uplasował się na najwyższym 
podium.
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Od 11 marca do 11 kwietnia w Galerii Przejściowej 
Domu Kultury w Golinie można było oglądać grafikę 
i malarstwo poznańskiego artysty, prof. Andrzeja Za-
łeckiego. Twórcę interesują ludzie w sytuacjach szcze-
gólnych: wyczerpania, bezsilności, lęku, samotności; 
w chwili, gdy dociera do nich prawda o nich samych.

Wystawę otworzyła dyrektor Domu Kultury Lucyna 
Lenard-Woźniak, która szczególnie ciepło przywitała mi-
łośników sztuki oraz licznie przybyłą młodzież z Fundacji 
„Podaj Dalej”. W miłej atmosferze dyskutowano o formal-
nych i artystycznych walorach poszczególnych prac.

Tematem sztuki Andrzeja Załeckiego jest egzysten-
cja człowieka w świecie i relacje między ludźmi. Stara 
się je wnikliwie przedstawiać w bardzo starej technice 
drzeworytu i jej współczesnej odmianie – linorycie.

O � d lat przy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika 
w Golinie działa Klub Ekonomiczny. Uczniowie 
mają możliwość poszerzania wiedzy z tej dziedzi-
ny. W tym semestrze uczniowie odwiedzili niektóre 
zakłady pracy z terenu gminy.

Pierwszym była Apteka Floriańska w Golinie. Grupa    

Oświata Oświata

Od Prymasa Tysiąclecia do wiedzy
o Wielkopolsce

Portrety Prymasa 
Tysiąclecia 

W związku z okrągłymi rocznicami wiążącymi się 
z życiem kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w szcze-
gólności dla przypomnienia jego postaci Przemysław 
Ciesielski, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Golinie, 
zorganizował konkurs plastyczny „W Roku Prymasa Ty-
siąclecia”. Uczestnikami twórczej rywalizacji byli czwar-
toklasiści, którzy przygotowali oryginalne portrety 
kardynała. Jury w składzie: Agnieszka Pakuła, Teresa 
Niemczynowicz oraz Przemysław Ciesielski postanowi-
ło przyznać: I miejsce – Krystianowi Konieczce (IV b), II 
– Wiktorowi Osowiczowi (IV b), natomiast III – Aleksan-
drze Kasprzak (IV c). Uczniowie za trud i zaangażowanie 
otrzymali dyplomy i nagrody. 

Przemysław Ciesielski

Laureaci konkursu wraz z jury Szkoła kontynuuje akcję ,,Poczytaj mi przyjacielu” Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w lekcji w Bibliote-
ce Publicznej w Golinie

Tablicę ,,Szkoła Odkrywców Talentów” uroczyście odsłonili: 
dyrektor Gimnazjum Jan Kasprzak, ks. prałat Marian Górski 
i zastępca burmistrza Andrzej Budny

Uczestnicy uroczystości mogli zapoznać się z osiągnięciami 
szkoły

Dla najlepszych były nagrody

Klub – Uczniowie z Klubu Ekonomicznego gościli w Aptece Floriańskiej w Golinie 

Gimnazjaliści z Goliny uczestniczą w projekcie edukacyj-
nym ,,Zróbmy kabaret”

Najlepsi w Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce2 marca odbył się konkurs ,,Młodzież zapobiega pożarom” Przygotowano wystawkę ,,W świecie baśni i legend”

Sprawdzili swoją wiedzę
o pożarnictwie

2 marca w Szkole Podstawowej odbył się gminny 
etap XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięli w nim udział 
uczniowie z Kawnic, Przyjmy, Radoliny i Goliny. 

Zmierzyli się oni z testem zawierającym pytania za-
mknięte z zakresu pożarnictwa. Po właściwej części ry-
walizacji oraz dogrywce ogłoszono wyniki. W kategorii 
szkół podstawowych I miejsce zajęła Wiktoria Andrze-
jewska (SP Golina), na II uplasował się Michał Nowak 
(SP Radolina), III był Kacper Kobierski (SP Radolina). 
Z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika bezkonkurencyj-
nymi okazali się: Michalina Domiszewska, Andżelika 
Pilarczyk, Mateusz Durlak. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Aleksandra Bukowska
Przemysław Ciesielski

Poczytaj mi
przyjacielu… 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Golinie często 
i chętnie włączają się w różnorodne akcje. W tym roku 
kontynuujemy ogólnopolską akcję „Poczytaj mi przyja-
cielu”. Dzięki uczestnictwu w programie młodzi ludzie 
mają okazję, często po raz pierwszy, zetknąć się z wo-
lontariatem. Kontakt z młodszymi uczy ich budowania 
więzi, a publiczne wystąpienia pozwalają zyskać więcej 
pewności siebie. Jako owoc naszej pracy w pierwszym 
semestrze roku szkolnego 2010/2011 przedstawiliśmy 
na gazetce szkolnego korytarza najciekawsze efekty 
podjętych działań. Wszystko to nie byłoby możliwe, 
gdyby nie praca opiekunów: Eweliny Szubińskiej, Piotra 
Jabłońskiego, Moniki Łasińskiej oraz koordynatora Mag-
daleny Mielcarek- Mirek. 

Ewelina Szubińska

Projekt edukacyjny: 
Jestem czytelnikiem 

„Jestem czytelnikiem” to projekt edukacyjny, który 
w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego koor-
dynuje Żaneta Wilant. W ramach wspomnianego przed-
sięwzięcia uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem 
swoich nauczycielek przygotowali ciekawe wystawy. 
Dzieci z I a wspólnie z wychowawczynią Marzanną 
Zbierską zadbały o pokaz tomików wierszy wybitnych 
polskich poetów. Tej akcji przyświecało hasło: „Lubimy 
czytać wiersze Brzechwy i Tuwima”. Klasa I b pod opie-
ką Aliny Król i Żanety Wilant przygotowała wystawkę: 
„W świecie baśni i legend”. Milusińscy z I c razem z wy-
chowawczynią Arletą Skibińską zorganizowali pokaz 
książkowy pt. „Z przyrodą za pan brat”. 

Żaneta Wilant 
Przemysław Ciesielski

Pierwszaki
w bibliotece 

W drugiej połowie marca uczniowie pierwszych klas 
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego wspólnie 
z nauczycielkami: Marzanną Zbierską, Aliną Król, Żanetą 
Wilant, Arletą Skibińską uczestniczyli w tematycznej lek-
cji przeprowadzonej w Bibliotece Publicznej w Golinie 
przez Karolinę Kasprzak. Pierwszaki miały tam niebywa-
łą okazję posiąść umiejętności wypożyczenia i oddania 
książki. Zapoznały się ze zbiorami bibliotecznymi oraz 
czytelnią. Było to dla nich bardzo ciekawe doświadcze-
nie. I można przypuszczać, że z chęcią będą czytać książ-
ki i przychodzić do biblioteki. A może nawet zachęcą do 
tego swoich kolegów i koleżanki.

Żaneta Wilant 
Przemysław Ciesielski

Wielkopolska w teście 
zamknięta

29 marca w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowac-
kiego w Golinie odbył się rejonowy etap XV Konkursu 
Wiedzy o Wielkopolsce. Uczestnicy zmagali się z testem 
dotyczącym szeroko pojętej kultury i historii naszego 
regionu. Z golińskiej podstawówki do etapu wojewódz-
kiego wspomnianej rywalizacji zakwalifikowali się: Mag-
dalena Stolarska, Jakub Dobrowolski, Adam Matlewski, 
Szczepan Pustelnik, Krystian Konieczka i Mateusz Jani-
szewski. Wykazali się oni dużą wiedzą na temat regionu, 
którego częścią jest także gmina Golina. Ma on bogate 
tradycje historyczne, bowiem tutaj narodziła się polska 
państwowość. Warto też przypomnieć, że w Golinie jest 
pomnik Kazimierza Wielkiego, jednego z najbardziej 
wybitnych królów.

Przemysław Ciesielski

Gimnazjum 
szkołą 
talentów

W Gimnazjum w Golinie jak zwykle dzieje się wiele.  �
W ostatnich dwóch miesiącach odbyły się niezwy-
kle ważne imprezy. Jedną z nich było odsłonięcie 
tablicy Szkoły Odkrywców Talentów. Drugą Prze-
gląd Poezji Rosyjskiej i Radzieckiej. Ale było też 
sporo innych istotnych wydarzeń.

Rok 2011 został ogłoszony przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej rokiem odkrywania talentów. Gimnazjum 
w Golinie jako jedyne jak dotąd w powiecie konińskim 
otrzymało tytuł Odkrywców Talentów. Na ten sukces 
złożyło się wiele działań i przedsięwzięć, w których 
uczestniczyli gimnazjaliści: śpiew, rysunek, taniec, sport, 
działania samorządowe, wolontariat – to tylko nieliczne 
spośród wszystkich, które są podejmowane w szkole. 
Ministerstwo przekazało specjalną tablicę, która została 
uroczyście odsłonięta w holu w pierwszy dzień wiosny. 
W tym samym czasie, to jest 21 marca, pięćdziesięcio-
osobowa grupa uczniów, którzy przyczynili się do uzy-
skania przez szkołę tego zaszczytnego tytułu wyjechała 
na wycieczkę do Centrum Nauki „Kopernik” w Warsza-
wie. Takie nagrody dopingują dorosłych i młodzież do 
jeszcze większego wysiłku.

Także w kwietniu w Gimnazjum odbył się I Międzysz-
kolny Przegląd Poezji Rosyjskiej i Radzieckiej. Uczestni-
cy przywołali w pięknych wierszach i piosenkach nieco 
zapomniany śpiewny język rosyjski. Pojawiły się wiersze 
Puszkina, Cwietajewej, Achmatowej i Niedogonowa. 
Niewątpliwą atrakcją imprezy były piosenki  Ałły Puga-
czowej w wykonaniu gimnazjalistek: Anny Matlewskiej 
i Nikoli Kopeć, a także tradycyjny rosyjski kazaczok – ta-
niec przygotowany przez zespół Trema z Gimnazjum.

Swoje artystyczne pasje mogli realizować również 
uczniowie, którzy przystąpili do projektu edukacyjnego 
,,Zróbmy kabaret”. Inicjatorka przedsięwzięcia – uczen-
nica klasy III Julita Sobczak - wspólnie ze swoim kaba-
retem INNI zaprosiła już po raz kolejny poznański ka-
baret Czesuaf, który podczas pierwszej wizyty w szkole 
wyznaczył młodzieży zadania, a tym razem członkowie 
grupy sprawdzili ich wykonanie. Zabawy było sporo, ale 
też wszyscy zgodnie uznali, że rozśmieszanie innych to 
naprawdę ciężka praca.

Wyjątkowy charakter miała też kwietniowa wywia-
dówka, na której rodzice uczniów klas I i II spotkali się 

z przedstawicielem policji, który opowiedział o przy-
czynach i skutkach wypadków drogowych z udziałem 
dzieci i młodzieży, ilustrując swoją prelekcję slajdami. 
Natomiast rodzice uczniów klas III spotkali się z pra-
cownikami Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, 
którzy poradzili, jak pomóc dziecku we właściwym wy-
borze zawodu. Ważnym wydarzeniem był też Gminny 
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zwycięzcą 
w kategorii szkół podstawowych została drużyna z SP 
w Radolinie. W Gimnazjum zwyciężyła drużyna dziew-
cząt z klasy II g.

Dla trzecioklasistów i ich nauczycieli kwiecień to 
głównie czas egzaminacyjnego stresu. To właśnie teraz 
zbierają owoce swojej pracy. Mamy nadzieje, że owoce 
będą okazałe, a wszyscy zainteresowani osiągną zamie-
rzony cel i dostaną się do wymarzonych szkół, czego dy-
rekcja oraz nauczyciele życzą swoim uczniom z całego 
serca.

Ewa Kasprzyk

Odwiedzili zakłady pracy

Galeria Przejściowa zaprosiła na kolejną wystawę

Z Poznania do Galerii 
Przejściowej

 Pierwszym była Apteka Floriańska w Golinie. Grupa 
młodzieży wraz z opiekunami Klubu - E. Gólczyńską i D. 
Jóźwiakiem – mogła się dowiedzieć, jak ona funkcjonu-
je i jakie są możliwości pracy w zawodzie farmaceuty. 
Tematy te przybliżyła właścicielka Henryka Matysiak.

Innego rodzaju zakładem jest Drukarnia Trans-Druk 
w Kraśnicy. Młodzież zapoznała się z wszystkimi etapa-
mi powstawania na przykład ulotki: od pomysłu i wzoru 

stworzonego przez grafików komputerowych, poprzez 
tworzenie matryc, aż po wydruk i pakowanie. Po zakła-
dzie oprowadzał kierownik Lech Kwiatkowski.

Klub Ekonomiczny prowadzi w Gimnazjum zajęcia 

warsztatowe, na których młodzież poznaje podstawo-
we pojęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. 
Ukierunkowują one też do świadomego wyboru szkoły 
ponadgimnazjalnej. 28 marca zorganizowano konkurs 
wiedzy o ekonomii. Pytania dotyczyły m.in. bankowości, 
ubezpieczeń, prawa konsumenckiego. Laureatkami zo-
stały: Aneta Ziółkowska, Magdalena Piotrowska, Beata 
Jakubowska, Edyta Wolicka i Aneta Bugaj.

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie była w ostatnim okresie gospodarzem konkursów oraz 
organizatorem ciekawych akcji i projektów. Oto ich krótkie przypomnienie.
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Dom Kultury w Golinie zaprasza:
30 kwietnia - ,,Hiob” wg dramatu Karola Wojtyły w przeddzień beatyfikacji; Kościół p. w. Św. Jakuba Apostoła;  

 godz. 19:00;

3 maja - Majówka Świąteczna; Park Miejski w Golinie; godz. 18:00;

7 maja - II Rodzinny Rajd Rowerowy – Żychlin; godz. 9:00;

9-13 maja - Warsztaty batiku; Pracownia plastyczna DK; godz. 13:00-16:00;

18 maja - Eliminacje do I Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Jan Paweł II – liczy się świętość”, DK 
Golina;   godz. 9:00;

21 maja - Dziękczynny Koncert Papieski za beatyfikację Jana Pawła II; Kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła;   
 godz. 19:00;

21 maja - III Rodzinny Rajd Rowerowy – Gosławice; godz. 9:00

Wydawca: Urząd Miejski w Golinie
ul. Nowa 1, 62-590 Golina, www.golina.pl

Redaktor naczelny Zbigniew Nabzdyk,
redaguje zespół
Druk: Trans-Druk; Nakład 1000 egzemlarzy
Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca oraz 
zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

GGŁOS
OLINY

Kultura

Z okazji Dnia Kobiet Dom Kultury zaprosił do Goliny 
poznańską aktorkę Martę Marchow, która sięgnęła do 
tekstu poradnika dla kobiet autorstwa Jacqueline du 
Pasquier i przygotowała na jego kanwie monodram 
„Przewodnik elegancji”. Świąteczne spotkanie było też 
okazją do rozmowy o urodzie i dbaniu o zdrowie. Za-
chęcano panie do wykonywania badań cytologicznych.

Marta Marchow od wielu lat jest związana ze środo-
wiskiem teatrów alternatywnych i kameralnych zespo-
łów muzycznych (współpracowała m.in. z Teatrem Biuro 
Podróży, Teatrem Ósmego Dnia, Marcinem Liberem 
i Wojciechem Wińskim). Mieszkanki gminy zaprosiła do 
świata elegancji. Przez pół wieku zmienił się kanon uro-
dy, przeobraziła się sfera obyczajowa i wyzwania stojące 
przed młodymi kobietami, ale marzenie o byciu damą 

Na scenie wystąpiła Marta Marchow

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem pań

Jerzy Omelczuk namalował już ponad 4  tysiące obrazów

pozostało. Wciąż aktualne są pytania, czy warto za wszel-
ką cenę dążyć do perfekcyjnego wyglądu i nienaganne-
go zachowania, czy w pogoni za nieosiągalnym ideałem 
nie traci się z oczu czegoś znacznie ważniejszego?

Każda z przybyłych pań otrzymała upominek przy-
gotowany przez dyrektora regionalnego firmy Oriflame 
na powiat koniński Aleksandrę Augustyniak. Ponadto 
na stoisku firmy można było zbadać typ cery, wykonać 
makijaż oraz zapoznać się z ofertą kosmetyków. 

Organizatorzy nie zapomnieli o zdrowiu. Wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Magnolia przygotowali stoisko, na 
którym można było dowiedzieć się o problemach onko-
logiczno-ginekologicznych kobiet. Prezes Alina Pulcer 
zachęcała do wykonywania badań cytologicznych.

Tradycyjnie Dom Kultury w Golinie wspólnie z Kołem 
Kobiet Aktywnych przygotował bufet, w którym nie za-
brakło domowych wypieków. Podziękowania za pomoc 
i zaangażowanie w organizację imprezy należą się: Hali-
nie Przybylskiej, Danucie Drozdek, Marii Mizernej, Mirce 
Elantkowskiej, Justynie Krysztofowicz.

W Polsce jest ponad dwudziestu niepełnosprawnych 
artystów, którzy malują trzymając pędzel w ustach. 
Mają za sobą wiele wystaw w prestiżowych galeriach, 
a ich prace docierają do nas głównie poprzez wydawa-
ne co roku kalendarze i okolicznościowe kartki. Jednym 
z nich jest Jerzy Omelczuk. Artysta urodził się z dziecię-
cym porażeniem mózgowym. Już jako kilkunastoletni 
chłopiec zaczął malować ustami. Stworzył ponad 4 ty-
siące obrazów.

Od ponad dwudziestu lat jest stypendystą i człon-
kiem Światowego Stowarzyszenia Artystów Malujących 
Ustami i Nogami w Księstwie Lichtenstein. Działa rów-
nież aktywnie w wydawnictwie AMUN (Artystów Malu-
jących Ustami i Nogami) w Raciborzu, które zajmuje się 
rozprowadzaniem prac swoich członków w postaci kart 
świątecznych kalendarzy.

29 marca Jerzy Omelczuk wraz z żoną Bogusławą 
i opiekunem przybyli na zaproszenie Domu Kultury do 
Goliny. W auli Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika odby-
ły się prelekcje artysty oraz pokazy malowania ustami, 
który zobaczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ju-
liusza Słowackiego i młodzież gimnazjalna. Ciekawym 
doświadczeniem było dla nich poznanie tak niezwy-
kłego sposobu tworzenia obrazu. Bardzo sympatyczny 
przebieg miało także spotkanie Jerzego Omelczuka 
z dziećmi w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Przyjmie.

Warsztaty ozdób 
wielkanocnych

Dom Kultury w Golinie zorganizował warsztaty 
ozdób wielkanocnych. Były one skierowane do wszyst-
kich mieszkańców gminy, którzy chcą wiedzieć, co 
dzieje się we współczesnym wzornictwie i szukają twór-
czych inspiracji na Święta Wielkanocne. Przy okazji przy-
pomniano również bogate polskie tradycje, które warto 
kultywować. 

Zajęcia odbyły się w dniach 30 marca – 1 kwietnia 
w pracowni plastycznej. Prowadziły je: instruktor plasty-
ki Teresa Ewa Rożek z Domu Kultury w Golinie oraz Ewa 
Wendt ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Przyjmie. Instruktorki przedstawiły najnowsze 
tendencje w projektowaniu świątecznych dekoracji i ra-
zem z uczestnikami wykonywały proste oraz niebanalne 
ozdoby świąteczne, np.: jajka zdobione nitką bibułkową 
czy kwiaty z bibuły. 

Na zajęcia przybyły dzieci z Koła Plastycznego DK i ze 
Szkoły Podstawowej w Golinie, z opiekunem Przemy-
sławem Ciesielskim. Przy wykonywaniu świątecznych 
dekoracji wszyscy dobrze się bawili.

Beatyfikacja
Jana Pawła II

Dom Kultury w Golinie zaprasza na wydarzenia kul-
turalno-religijne z okazji beatyfikacji Sługi Bożego Jana 
Pawła II.

30 kwietnia. „Hiob”, według dramatu Karola Wojtyły, 
w wykonaniu artystów sceny krakowskiej; Kościół p.w. 
Św. Jakuba Apostoła w Golinie – godz. 19:00. 

,,Hiob” to dramat mówiący o cierpieniu prowa-
dzącym człowieka do Boga. Karol Wojtyła napisał go 
w 1940 roku, ukazując wydarzenia starotestamentowej 
Księgi Hioba. Czas powstania sztuki zbiega się z czasem 
cierpienia milionów ludzi podczas hitlerowskiej okupa-
cji, co zapewne było impulsem do powstania sztuki. 

Hiob to człowiek, który godzi się z nieszczęściem 
zesłanym przez Boga, ale stawia pytania, dlaczego. Jest 
przecież sprawiedliwy, wierny i kochający Boga, a musi 
dźwigać tak wielkie cierpienie.  Nie potrafi tego zrozu-
mieć. ,,Hiob” w adaptacji teatru z Krakowa ukazuje nowe 
spojrzenie na ten egzystencjalny dylemat, uaktualnione 
o współczesność, w której zmaganie z życiem, ból utraty 
i niepewność jutra są wpisane w codzienność.

18 maja. Eliminacje do I Gminnego Konkursu Recyta-
torskiego „Jan Paweł II – liczy się świętość”, godz. 13:00, 
DK Golina. 

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

21 maja. Koncert Dziękczynny za beatyfikację Jana 
Pawła II; Kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła w Golinie – 
godz. 19:00. 

Kobiety, 
elegancja, 
zdrowie

Obrazy tworzone 
ustami
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