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

Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim Paniom życzymy dużo radości i dobrych chwil.

Redakcja ,,Głosu Goliny” 



Jednym z zadań samorządu jest infor-
mowanie i promocja działań gminy oraz 
stwarzanie możliwości jak najlepszej ko-
munikacji między mieszkańcami. Wiele 
gmin w powiecie konińskim, na przykład 
Kleczew, Rychwał, Stare Miasto czy ostat-
nio Ślesin, wydaje własne informatory, aby 
w szerszym zakresie przekazywać istotne 
wiadomości z życia lokalnej społeczności. 
Przez długi okres w naszej gminie ukazy-
wała się ,,Gazeta Golińska”. I była chętnie 
czytana przez mieszkańców. Jestem prze-
konany, że przyjmie się także ,,Głos Goli-
ny”, bezpłatna gazeta, wydawana na razie 
w cyklu dwumiesięcznym..

Znajdą się tu informacje dotyczące 
różnych sfer społecznych, od bieżących 
spraw samorządowych, po kulturę, 
oświatę czy sport. Bardzo ważne jest po-
kazywanie osiągnięć mieszkańców gmi-
ny Golina, pokazywanie pozytywnych 
przykładów, zachęcających do społecz-
nej i obywatelskiej aktywności. Warto, 
aby w najbliższym otoczeniu dostrzegać 
tych, którzy robią coś dobrego dla innych. 
Jest ich naprawdę wielu, tylko nie zawsze 
o nich się pisze.  

W pierwszym numerze ,,Głos Goliny” przedstawia radnych, pisze też o podatkach lokalnych i budżecie gminy na 
2011 rok, czyli sprawach, które bezpośrednio dotyczą każdego mieszkańca. Są również artykuły dotyczące pracy 
i osiągnięć instytucji oraz placówek gminnych. Bardzo ważne są wybory do izb rolniczych. Ich zadania przybliża 
tekst w ,,Głosie Goliny”. Zachęcam do lektury i udziału w wyborach.

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet życzę wszystkim Paniom dużo uśmiechu i samych jasnych dni.
Tadeusz Piotr Nowicki

Burmistrz Goliny

Szanowni Czytelnicy!

Budżet został przyjęty – 
– na boisko i budowę ulic

Rozwiązania ustawowe ograniczyły możliwości zadłużania się gmin, a tym samym zaciągania kredytów. Tym sa-
mym są znacznie mniejsze możliwości znalezienia wkładu własnego, koniecznego do otrzymania dotacji z niektó-
rych źródeł. Dlatego w budżecie nie można było zapisać jednoczesnej realizacji i budowy orlika w Golinie, i remontu 
Biblioteki Publicznej w Golinie.

Dochody w roku 2011 mają wynieść 27 mln 256 tys. zł. A wydatki 25 mln 711 tys. zł, w tym wydatki majątkowe – 1 
mln 654 tys. zł. Główną inwestycją jest ,,Moje boisko – Orlik 2012” w Golinie. Na to zadanie zapisano 1 mln 313 tys. 
zł. Na budowę ulic w mieście wraz z odprowadzeniem wód deszczowych na ul. Parkowej i ul. Polnej zarezerwowano 
224 429 zł. Na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy przeznaczono 21 594 zł. Poza tym 
kontynuowane będą inwestycje z roku 2010.

187 289 zł to wydatki w ramach funduszów sołeckich, w tym 90 646 zł jako wydatki majątkowe. O nich decydują 
mieszkańcy poszczególnych sołectw. Pomysły były różne, na przykład zakup lamp oświetleniowych, ogrodzenie 
placu rekreacyjno-sportowego czy zakup potrzebnych urządzeń do świetlic wiejskich (m.in. kuchni gazowej, pie-
karnika elektrycznego, a nawet patelni uchylnej).

Do końca lutego powinna zapaść decyzja w sprawie przyznania dotacji na budowę orlika w Golinie. Zakłada się, 
że z budżetu centralnego będzie to ok. 500 tys. zł, a z Urzędu Marszałkowskiego ok. 333 tys. zł. Resztę będzie musiała 
dołożyć gmina. Poza tym jest podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie remontu Biblioteki 
Publicznej w Golinie w wysokości 500 tys. zł. Gdy inwestycja nie zostanie rozpoczęta, te pieniądze przepadną. Po-
dobna sytuacja dotyczy zadania związanego z odnowieniem placu Kazimierza Wielkiego w Golinie oraz rozbudową 
strażnic w Spławiu i Adamowie.

Nowe zapisy Ustawy o finansach publicznych spowalniają proces inwestycyjny, ponieważ trudno znaleźć środki na 
wkład własny, konieczny do otrzymania dotacji z zewnątrz – powiedział burmistrz Tadeusz Nowicki.

Podatki 
na 2011 rok

Funkcjonowanie samorządu nie byłoby możliwe bez 
środków finansowych przekazywanych przez miesz-
kańców w formie podatków. Ich wysokość uchwala 
Rada Miejska. Poniżej prezentujemy stawki na 2011 rok. 
Pełna treść uchwał zawarta jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Wchodzimy na stronę www.golina.pl, potem 
klikamy w  kwadracik bip, następnie Organy władzy pu-
blicznej, dalej Rada Gminy i Uchwały Rady Miejskiej. 

Rada Miejska postanowiła o obniżeniu ceny skupu 
żyta, która jest podstawą do obliczenia podatku rolne-
go, z 37,64 zł za jeden kwintal (cena według Głównego 
Urzędu Statystycznego za pierwsze 3 kwartały 2010 
roku) do 36 zł. Poza tym pojawiła się możliwość zwol-
nienia z tej daniny użytków, na których zaprzestano 
produkcji. Następuje to na pisemny wniosek. A pięć 
warunków musi być spełnionych jednocześnie. Oprócz 
faktycznego zaprzestania uprawy nie można wykorzy-
stywać gruntów jako pastwiska, zbierać traw i siana na 
cele paszowe, należy utrzymywać ziemię w takim sta-
nie, aby nie rozprzestrzeniały się chwasty oraz postawić 
tabliczkę informacyjną o wyłączeniu z produkcji..

Stawki podatku od nieruchomości: od gruntów zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,56 
zł od 1 mkw. powierzchni; pod jeziorami, zajętych na 
zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,14 zł 
od 1 ha powierzchni; pozostałych – 0,20 zł od 1 mkw. 
powierzchni. Stawki od budynków lub ich części wy-
noszą: od budynków mieszkalnych – 0,45 zł od 1 mkw. 
powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – 16,00 zł od 1 mkw; od bu-
dynków wykorzystanych na cele wypoczynkowe – 7,06 
zł od 1 mkw.

Stawek podatku od środków transportowych jest 
ponad 20. Wynoszą one od 207 zł (od samochodów 
ciężarowych powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie) do 
nawet 1 898 zł (samochody ciężarowe z zawieszeniem 
pneumatycznym od 29 ton).

Poza tym Rada Miejska uchyliła uchwałę w sprawie 
opłaty od posiadania psów.

Studium zagospodarowania
Urząd Miejski jest w trakcie opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego dla części gminy. Gdy będzie ono gotowe, mieszkańcy będą mogli się z nim zapoznać i zgłosić swoje uwagi. 
Drugim istotnym dokumentem, nad którym trwają prace, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Kraśnica. Także tutaj będzie możliwość zgłaszania swoich uwag.

Powołano 
prezesa

9 grudnia 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Golinie 
odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.  w  or-
ganizacji. Przybyli: przewodniczący Krzysztof Gubański, 
wiceprzewodniczący Ryszard Antoniewicz i sekretarz 
Dominik Kurowski.

Rada powołała prezesa Zarządu ZGKiM. Został nim 
Andrzej Łeska (na zdjęciu pierwszy z lewej).

Z życia gminy

Z ostatniej chwili…
24 lutego bieżącego roku na posiedzeniu nadzwyczajnym Rada Miejska w Golinie, większością głosów odrzuciła 
projekt uchwały o pomocy gminy dla Powiatu Konińskiego na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej 
Nr 3230P Golina–Kazimierz Biskupi.
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Problem 
lokalnych 
podtopień

W ostatnim okresie sporo się mówiło o problemie 
lokalnych podtopień w powiecie konińskim. Niektóre 
samorządy zastanawiają się nad powołaniem gminnych 
spółek wodnych. W gminie Golina taka funkcjonuje 
i jest jedną z najlepszych w powiecie, wraz z Grodźcem 
i Rychwałem.

Jak powiedział przewodniczący Gminnej Spółki 
Wodnej Zenon Paszek, radny powiatowy, GSW zajmu-
je się tak zwanymi ciekami melioracji szczegółowej. 
Są one czyszczone co 3 – 4 lata. A większość rolników 
płaci składki. Problem jest jednak z ciekami melioracji 
podstawowej, za które odpowiada Wielkopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Jego bu-
dżet na rok 2011 został mocno okrojony i ma niewielkie 
pieniądze na wykonywanie należących do niego zadań.

W przypadku Goliny problem jest też tam, gdzie 
mieszkańcy nie należą do Gminnej Spółki Wodnej. Uwi-
doczniło się to na przykład w miejscowości Rosocha. Je-
żeli rowy są pozasypywane, trudno się dziwić, że woda 
stoi na polach.

Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej jest Zenon Pa-
szek, radny powiatowy.

3 kwietnia 
– wybory do Izb Rolniczych
3 kwietnia odbędzie się głosowanie na kandydatów do Izb Rolniczych, czyli samorzą-
du rolników. Z gminy Golina zostanie wybranych dwóch delegatów do Rady Powiato-
wej w Koninie. Termin zgłaszania kandydatów do tej funkcji upływa 14 marca. 

Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i repre-
zentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Opiniują akty prawne. Mają wpływ na formy edukacji i doradz-
twa rolniczego. Starają się rozwiązywać zgłaszane przez właścicieli gospodarstw problemy.

Czynne i bierne prawo wyborcze mają ci, którzy płacą podatek rolny, podatek dochodowy z działów specjalnych 
produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Z każdej gminy zostanie wybranych dwóch delegatów (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych nie przekracza 
4 tys. ha). Stworzą oni Radę Powiatową. A ta z kolei wybierze swojego przewodniczącego.

O krok od pucharu
Reprezentacja Goliny zajęła IV miejsce w XIII Zimowej Powiatowej Spartakiadzie Mieszkańców Wsi, która odbyła 

się 20 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie..
Rywalizowano w 10 konkurencjach: przeciąganie liny, wielobój rodzinny, rzuty karne do bramki na punkty (tu 

najlepsi okazali się radny Wojciech Miętkiewicz i Piotr Kusiołek), wielobój rekreacyjny, warcaby 64-polowe, szachy, 
rzut lotką do tarczy, tenis stołowy czy podnoszenie ciężarka 17,5 kg. Poza rywalizacją sprawnościową można było 
spróbować swych sił w konkursie wiedzy z historii sportu LZS województwa wielkopolskiego (burmistrz Tadeusz 
Nowicki i radny powiatowy Wojciech Durczyński zajęli II miejsce).

Najlepszym sportowcom Spartakiady puchary i medale wręczyli starosta koniński Stanisław Bielik, prezes Koniń-
skiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Tadeusz Nowicki oraz dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie Anna Matczak-Gaj.

W turnieju rodzinnym gminę Golina reprezentowali Anna i Zbigniew Orzechowscy z synem Bartłomiejem.

Zawody 
w tenisie 
stołowym

19 lutego Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zor-
ganizowało w Witkowie XII Regionalne Zawody Radnych, 
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie 
Stołowym. Nie zabrakło na nich gminy Golina.

Reprezentowali ją radni: radna Zofia Kasprzak, Urszu-
la Furmaniak, Leszek Sieczkowski, Zdzisław Maciaszek, 
Krzysztof Michalak, Wojciech Grodzki.

W zawodach na poziomie gminnym brały udział re-
prezentacje następujących samorządów: Golina, Nekla, 
Kórnik, Kołaczkowo, Grodziec, Witkowo, Niechanowo, 
Ślesin, Skulsk, Kostrzyń, Miłosław. W zawodach powiatów 
stanęły w szranki reprezentacje poznańskiego (zwycięz-
ca), gnieźnieńskiego (II miejsce), konińskiego (III miejsce) 
wrzesińskiego (IV miejsce), wągrowieckiego (V miejsce) 
i gostyńskiego (VI miejsce). Reprezentacja gminy Golina z posłem Tadeuszem Tomaszewskim

Z życia gminy
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Nowa Rada Miejska
W wyniku wyborów samorządowych mieszkańcy gminy Golina zadecydowali, kto w latach 2010 – 2014 będzie zasiadał w Radzie Miejskiej. Ze swego grona radni wybrali 

przewodniczącą RM – została nią Anna Kapturska, oraz wiceprzewodniczących: Zofię Kasprzak i Jana Kaliskiego. Poniżej prezentujemy wszystkich radnych:

Urszula Furmaniak
przewodnicząca Komisji ds. Budżetu 

i Finansów oraz Spraw Samorządowych, 
l. 38, okręg nr 5 Głodowo, Rosocha

Zdzisław Maciaszek 
przewodniczący Komisji ds. Porządku 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, l. 62, okręg nr 2 Golina

Stefan Szczepaniak, 
l. 57, okręg nr 3 Kraśnica, Węglew

Wojciech Grodzki 
przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury 
i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, l. 64, 

okręg nr 2 Golina

Krzysztof Michalak 
zastępca przewodniczącego 

Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz 
Spraw Samorządowych, zastępca 

przewodniczącego Komisji ds. Porządku 
Publicznego, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, l. 62, okręg nr 9 Barbarka, 
Golina- Kolonia, Kolno, Myślibórz

Janusz Szrama, 
l. 51, okręg nr 7 Adamów, Brzeźniak

Iwona Kościelska, 
l. 42, okręg nr 6 Przyjma , Lubiecz

Wojciech Miętkiewicz, 
l. 49, okręg nr 10 Bobrowo, Radolina, 

Sługocinek

Marek Wieczorek, 
l. 54, okręg nr 3 Kraśnica, Węglew

Lech Kwiatkowski, 
l. 64, okręg nr 1 Golina

Leszek Sieczkowski 
zastępca przewodniczącego ds. Oświaty, 

Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej, l. 35, okręg nr 2 Golina

Wojciech Wojdyński 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej, l. 56, 

okręg nr 1 Golina 

Anna Kapturska 
przewodnicząca Rady Miejskiej, 

l. 64, okręg nr 8 Spławie
Jan Kaliski 

I wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
l. 65, okręg nr 4 Kawnice

Zofia Kasprzak 
II wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, l. 52, 

okręg nr 1 Golina

Samorząd
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Dobrzy 
w piłce 
nożnej

10 zespołów rywalizowało 19 lutego w Kleczewie pod-
czas Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Goliny. Najlepszy okazał się Herkules Golina. 
II miejsce zajęła drużyna Oldboy TEAM, III – Strażak Rado-
lina, IV – LUKS Węglew. 

Zespoły w wyniku losowania podzielono na dwie 
grupy. Grano systemem każdy z każdym. Zespoły, które 
zajęły pierwsze i drugie miejsce w grupie, grały półfinały 
i następnie mecz o brąz oraz o złoto.

Za najlepszą czwórką znalazły się, zajmując miejsca V 
– X: Stara Gwardia, OSP Kawnice, FC Golina, OSP Węglew, 
Oldboy Węglew i OSP Myślibórz.

Skład drużyny Herkules Golina: M.Drzewiecki, R.Drze-
wiecki, K.Głowacki, M.Skowroński, A.Budkiewicz, K.Ko-
bojek, M.Głowacki, A.Kwiatkowski, K.Mazurkiewicz, 
H.Woźniak. Królem strzelców został Kamil Głowacki, 
a najlepszym bramkarzem Rafał Drzewiecki.

20 lutego w Kazimierzu Biskupim odbył się półfinał 
wojewódzki Zimowej Spartakiady LZS. Do rywalizacji 
przystąpiło 5 zespołów z pięciu powiatów: Września, Tu-
rek, Wągrowiec, Gniezno i Konin, który był reprezentowa-
ny przez gminę Golina. 

Wyniki: Konin – Gniezno 5 : 0, Września – Wągrowiec 
1 : 0, Konin – Turek 5 : 1, Września – Gniezno 1 : 5, Turek 
– Wągrowiec 0 : 4, Konin – Września 1 : 1, Gniezno – Wą-
growiec 0 : 3, Turek – Września 2 : 3, Konin – Wągrowiec 3 
: 1, Turek – Gniezno 0 : 2.

Ostatecznie wygrał Konin, zdobywając 10 punktów 
(bramki 14 : 3), II miejsce zajęła Września – 7 pkt (6 : 8), 
III – Wągrowiec – 6 pkt. (8 : 4), IV – Gniezno – 6 pkt. (7 : 6), 
V - Turek - 0 pkt. (3 : 14).

Skład powiatu Konin z reprezentacją z gminy Goli-
na: Robert Iwiński, Mateusz Zaborski, Daniel Kaczan, 
Tomasz Kowalski, Jarosław Szymaniak, Michał Jan-
kowski, Janusz Sobczak, Bartosz Lewandowski, Paweł 
Purczyński.

W Gminnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Goliny najlepszy okazał się Herkules Golina

 W Kazimierzu Biskupim wygrał powiat koniński, reprezentowany przez gminę Golina.

Punkt biblioteczny w Radolinie
Co znajdziemy na straganie? �

Podstawowy cel każdej biblioteki to uzyskanie peł-
nej satysfakcji użytkownika,. Warunkiem osiągnięcia 
tego efektu jest poznanie potrzeb środowiska, w któ-
rym funkcjonuje placówka. Od dwóch lat Biblioteka 
Publiczna w Golinie stara się być jak najbliżej swoich 
czytelników, aby spełniać ich oczekiwania. 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 Biblioteki Publicznej w Golinie, 
postanowiła zorganizować zajęcia literacko- plastycz-
no–muzyczne, które przybliżałyby uczniom korzyści pły-
nące z jedzenia warzyw i owoców. O współprowadzenie 
lekcji poproszono Przemysława Ciesielskiego, polonistę 
ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego, który 
od dłuższego czasu wytrwale wspiera książnicę podczas 
akcji promujących czytelnictwo wśród dzieci.

Po powitaniu maluchy z klasy 0 wysłuchały piosenki 
„Witaminki” zespołu „Fasolki’, po czym barwnie opowia-
dały o czym jest utwór. Następnie Przemysław Ciesielski 
wyrecytował wiersze „Na straganie” oraz „Pomidor” Jana 
Brzechwy. Dzieci pod kierunkiem prowadzących popraw-
nie je zinterpretowały. Następnie uczniowie wzięli udział 
w zabawie pt.: „Gdzie ukryły się seler, burak oraz kapusta?” 

Musieli odszukać w klasie kontury warzyw i owoców, 
a także prawidłowo wskazać wymienione w przeczyta-
nych wcześniej tekstach. Podsumowując pierwszy etap 
zajęć, bibliotekarka sprowokowała maluchy do rozmowy 
na temat, dlaczego warto jeść warzywa i owoce.

 Pamiętając o tym, że największą radość przynosi 
własnoręczna praca, prowadzący poprosili o pokoloro-

wanie odnalezionych wcześniej konturów. Uczniowie 
z zapałem zabrali się do pracy, pałaszując przy tym zdro-
we jabłka, banany, kiwi oraz marchewki.

Karolina Kasprzak
Biblioteka serdecznie dziękuje Agnieszce Waliniak za 

możliwość przeprowadzenia zajęć.

W Radolinie odbyły się zajęcia literacko- plastyczno–muzyczne.

Z życia gminy
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Poniżej prezentujemy ostatnie wyda-
rzenia związane ze Szkołą Podstawo-
wą im. Juliusza Słowackiego w Go-
linie. Placówka realizowała ciekawe 
projekty, m.in. związany z 200. roczni-
cą urodzin Fryderyka Chopina.

Organizatorki projektu „Fryderyk Chopin - mistrz fortepianu”

Wyróżnienie za wysoką jakość pracy
,,Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością 

oświaty” (EFS PO KL, priorytet III, Wysoka jakość systemu 
oświaty, poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia 
i doskonalenia nauczycieli) to projekt edukacyjny przygo-
towany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczno – Techniczną 
w Koninie w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym „Wie-
dza”. W 2010 r. przystąpiła do niego Szkoła Podstawowa 
w Golinie. W ramach projektu organizator przeprowadził 
konkurs „Nauczyciel XXI wieku”, który obejmował przygo-
towanie tematycznych prac pisemnych oraz uzupełnie-
nie regulaminowej ankiety informacyjnej. Opłacało się 
stanąć „do walki”. Prace polonistów Aleksandry Gołdych 
i Przemysława Ciesielskiego oraz wypełnione ankiety 
prezentujące szczegółowy dorobek działalności szkoły 
znalazły uznanie jury. Potwierdzeniem tego faktu było 
uzyskane wyróżnienie, które dowiodło wysokiej jakości 
pracy placówki. 15 grudnia na okolicznościowej konfe-
rencji wręczono dyrektor Jolancie Kruckiej i Aleksandrze 
Gołdych sprzęt do prezentacji multimedialnych, rzutnik 
i laptop z kompletem oprogramowania.

Projekt Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością  
oświaty

Warto kształtować w uczniach postawy 
obywatelskie

„Szkoła obywateli” to konkurs dla dyrektorów placówek 
oświatowych o nagrodę im. Anny Radziwiłł za działania na 

rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Był on realizowany 
w 2010 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we 
współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Jury wyłoniło 
laureatów etapu wojewódzkiego w trzech kategoriach 
odpowiadającym poszczególnym poziomom kształcenia. 
Wśród wyróżnionych była praca dyrektor Jolanty Kruckiej, 
która prezentowała wiele różnorodnych, systematycznych 
działań podejmowanych w zarządzanej placówce na rzecz 
budowania społeczeństwa obywatelskiego. 17 grudnia 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie odbyła 
się uroczysta gala laureatów konkursu „Szkoła obywateli” 
z poszczególnych województw. W tym zaszczytnym gro-
nie była także dyrektor Jolanta Krucka. 

Dyrektor Jolanta Krucka w Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej w Warszawie

Piotrek wśród laureatów
W grudniu uczeń Piotr Sobczak uczestniczył w Kon-

kursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Pol-
sko ta kropla krwi wrzącej”. Przystąpienie do rywalizacji 
wymagało przyswojenia znacznej ilości tematycznego 
materiału. Solidne przygotowanie i mobilizacja ze strony 
nauczycielki Pauliny Kubsik przyniosły zamierzony efekt. 
Piotr znalazł się w gronie laureatów konkursu.

Laureat Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

„Dobili” do szczęśliwego końca
W ostatnich dwóch latach nauczyciel Przemysław Cie-

sielski wspólnie z miejscowym Domem Kultury i grupą 
uczniów realizowali projekt edukacyjny „Poezja na czte-
ry pory roku”. Obejmował on cykl lirycznych spotkań. 4 
stycznia odbyło się okolicznościowe podsumowanie ca-
łego projektu.

Podsumowanie projektu Poezja na cztery pory roku

Czesław Miłosz na zakończenie projektu
W minionym i obecnym roku szkolnym polonista 

Przemysław Ciesielski wspólnie z Biblioteką Publiczną 
w Golinie i uczestnikami kółka „Ja i mój język ojczysty” 
realizowali projekt „Znani i wybitni Polacy”. Obejmo-
wał on cykl tematycznych lekcji o zasłużonych dla 
kraju obywatelach. 14 stycznia odbyły się ostatnie, 
zaplanowane zajęcia. Dotyczyły one Czesława Miłosza. 
Przeprowadzili je Karolina Kasprzak i wspomniany na-
uczyciel. 

Podsumowanie projektu „Znani i wybitni Polacy”

W podzięce mistrzowi za talent
W 2010 roku minęła 200. rocznica urodzin Frydery-

ka Chopina. Dla uczczenia wspomnianego wirtuoza 
nauczycielki: Monika Łasińska, Magdalena Mielcarek 
- Mirek, Kornelia Topor-Pustelnik zrealizowały projekt 
edukacyjny. Obejmował on szereg działań aktywizują-
cych całą społeczność placówki w uczczenie tak ważnej 
rocznicy. Okolicznościowe podsumowanie projektu 
edukacyjnego „Fryderyk Chopin - mistrz fortepianu” 
miało miejsce 19 stycznia i składało się z dwóch odsłon. 
Pierwszą z nich było spotkanie z Henrykiem Janaskiem 
- dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, 
który przybył do auli Gimnazjum im. Mikołaja Koperni-
ka na zaproszenie Żanetty Matlewskiej. Drugą odsłonę 
podsumowania projektu stanowiła poświęcona muzy-
kowi wystawa. 

Przemysław Ciesielski

Oświata

Z Miłoszem i Chopinem

Dorośli 
dla dzieci 
– nowy 
Zarząd TPD

Pod koniec stycznia odbyło się w Golinie walne ze-
branie członków TPD, w którym uczestniczyli przedsta-
wiciele towarzystwa z terenu całej gminy oraz zapro-
szeni goście, wśród nich między innym prezes Oddziału 
Powiatowego TPD w Koninie – Krystyna Chowańska

Walne zgromadzenie członków udzieliło absolu-
torium ustępującemu zarządowi oraz wybrało nowy, 
składający się z przedstawicieli szkół oraz instytucji dzia-
łających dla dobra dzieci. W skład prezydium Zarządu 
TPD weszli: prezes Jadwiga Białecka, wiceprezes Dorota 
Plutecka - Jankowska, sekretarz Ewa Kasprzyk, skarb-
nik Małgorzata Osajda oraz członek prezydium Alina 
Kozłowska. Nowy Zarząd nakreślił najważniejsze cele 
działania i zadania na kolejną kadencję. Zostały również 
wręczone podziękowania dla aktywnie działających 
do tej pory członków organizacji. Walne zgromadzenie 
dokonało wyboru przedstawicieli na krajowy zjazd TPD. 
Zebranie odbyło się w auli Gimnazjum w Golinie.

Ewa Kasprzyk
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Czesław Miłosz na zakończenie projektu
W minionym i obecnym roku szkolnym polonista 

Przemysław Ciesielski wspólnie z Biblioteką Publiczną 
w Golinie i uczestnikami kółka „Ja i mój język ojczysty” 
realizowali projekt „Znani i wybitni Polacy”. Obejmo-
wał on cykl tematycznych lekcji o zasłużonych dla 
kraju obywatelach. 14 stycznia odbyły się ostatnie, 
zaplanowane zajęcia. Dotyczyły one Czesława Miłosza. 
Przeprowadzili je Karolina Kasprzak i wspomniany na-
uczyciel. 

Podsumowanie projektu „Znani i wybitni Polacy”

W podzięce mistrzowi za talent
W 2010 roku minęła 200. rocznica urodzin Frydery-

ka Chopina. Dla uczczenia wspomnianego wirtuoza 
nauczycielki: Monika Łasińska, Magdalena Mielcarek 
- Mirek, Kornelia Topor-Pustelnik zrealizowały projekt 
edukacyjny. Obejmował on szereg działań aktywizują-
cych całą społeczność placówki w uczczenie tak ważnej 
rocznicy. Okolicznościowe podsumowanie projektu 
edukacyjnego „Fryderyk Chopin - mistrz fortepianu” 
miało miejsce 19 stycznia i składało się z dwóch odsłon. 
Pierwszą z nich było spotkanie z Henrykiem Janaskiem 
- dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, 
który przybył do auli Gimnazjum im. Mikołaja Koperni-
ka na zaproszenie Żanetty Matlewskiej. Drugą odsłonę 
podsumowania projektu stanowiła poświęcona muzy-
kowi wystawa. 

Przemysław Ciesielski

Na francuską 
nutę 
i w rytmie 
poloneza

Styczeń to niezwykle pracowity okres w Gimnazjum 
w Golinie. Mnóstwo nauki, bo koniec semestru, ale też 
w tym miesiącu przypadają dwa bardzo ważne wydarze-
nia, które wynikają ze szkolnej tradycji. 21 i 28 stycznia 
odbył się oczekiwany, szczególnie przez emerytów, rodzi-
ców i uczniów oraz wielu stałych gości, Wieczór Poezji, tym 
razem we francuskim klimacie. Młodzież zaprezentowała 
piękne wiersze poetów francuskich ilustrowane nastrojo-
wą muzyką i piosenką. Całości dopełniły taneczne akcenty 
opracowane przez Jolantę Krawczyk-Poszwa, nauczycielkę 
historii i zajęć artystycznych. Dziewczęta z zespołu Trema 
zatańczyły „Bolero” Ravela oraz improwizację do piosenki 
„Milord”. Nad całością tego artystycznego przedsięwzięcia 
czuwała polonistka Beata Staszak–Kopeć. Ogólne wrażenie 
artystyczne uzupełniały piękne dekoracje. Gorące słowa 
podziękowania z ust zaproszonych gości oraz owacja na 
stojąco były największym uznaniem dla młodych artystów.

29 stycznia trzecioklasiści z Gimnazjum rozpoczęli 
ostatni etap swojego pobytu w szkole. Odbył się coroczny 
i tradycyjny już Bal na Finiszu, który dla uczniów przygoto-
wali rodzice, Samorząd Uczniowski oraz wychowawcy pod 
patronatem dyrektora szkoły. Po pięknym polonezie wy-
konanym przez młodzież pod kierunkiem Justyny Siecz-
kowskiej i Patrycji Majchrzak, nauczycielek wychowania 
fizycznego, właściwą zabawę otworzył dyrektor szkoły, 
Jan Kasprzak. Bal został zgodnie uznany przez uczniów za 
naprawdę udany, o czym świadczyły podziękowania mło-
dzieży skierowane pod adresem organizatorów i prowa-
dzącego imprezę. Teraz dla trzecioklasistów i nauczycieli 
rozpoczął się właściwy finisz przed egzaminem i wybo-
rem nowej szkoły – oby zakończył się sukcesem.

Działania, które podejmują uczniowie i nauczycie-
le Gimnazjum prowadzą do takich właśnie sukcesów. 
Świetny taniec, śpiew, wolontariat, redagowanie szkolnej 
gazety i wiele innych przedsięwzięć doprowadziły szkołę 
do pięknego finału, jakim jest umieszczenie Gimnazjum 
w Golinie na ogólnopolskiej mapie Szkół Odkrywców 
Talentów. Rok 2010/11 Ministerstwo Edukacji Narodowej 
ogłosiło rokiem odkrywania wszechstronnie utalentowa-
nej młodzieży. Dlatego to wyróżnienie tym bardziej daje 
szkole powody do dumy i radości.

Ewa Kasprzyk 

Bal został zgodnie uznany przez uczniów za naprawdę udany

Nie zabrakło poloneza

Gimnazjum w Golinie znalazło się na ogólnopolskiej 
mapie Szkół Odkrywców Talentów

Oświata

Wieczór Poezji był wydarzeniem artystycznym
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 „Niech żyje bal”- między innymi tę znaną piosenkę 
z repertuaru Maryli Rodowicz zaśpiewali w czasie XIX 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Golinie 
radni Rady Miejskiej. Ich występ spotkał się z  wielkim 
uznaniem i był gromko oklaskiwany przez mieszkańców 
Goliny, którzy 9 stycznia licznie przybyli do Domu Kultu-
ry, by wziąć udział w świątecznym koncercie.

Przed występem odważnych radnych, przez scenę 
przewinęły się zespoły reprezentujące całą golińską 
społeczność. Podziwialiśmy więc cudowne, wdzięczne 
i radosne przedszkolaki z Baśniowego Dworku, grupę 
taneczną Alegro ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza 
Słowackiego, zespół Remiks z Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika oraz zespół śpiewaczy Senior, który zadziwił 
wszystkich oryginalnym i  przebojowym wykonaniem 
piosenek disco polo. Oczywiście na scenie nie mogło za-
braknąć przyjaciół Domu Kultury w Golinie, do których 
należy młodzież z Zespołu Szkół Medycznych w Koninie. 
Kabaret Befado, w  którym występują uczniowie koniń-
skiego Medyka, przedstawił skecz ,,Kontrola drogowa”. 
Dom Kultury reprezentowały natomiast zespoły: Video 
Stars oraz kapela podwórkowa Goliniaki Kraciaki.
W czasie koncertu odbyła się również aukcja zebra-
nych darów i gadżetów. Najwyższe wylicytowane 
kwoty to: 300 zł za reklamę świetlną (na okres dwóch 
miesięcy), ufundowaną przez Jacka Malidę-Plus Gaz 
i kikstudio.pl. oraz 300 zł za rower podarowany przez 
Drukarnię Trans-Druk. W sumie z licytacji uzyskano 
3474,45 zł. Równolegle odbywał się kiermasz używa-
nych książek (Biblioteka Publiczna Golina) i innych 
artykułów, ze sprzedaży których uzyskano łącznie: 

212,92 zł. W czasie całej świątecznej niedzieli na uli-
cach Goliny kwestowało 55 wolontariuszy ze Szkoły 
Podstawowej w Golinie. Również w Kawnicach kwe-
stowały dzieci z tamtejszej podstawówki. Wolontariu-
sze łącznie zebrali do puszek: 6377,30 zł. W sumie więc 
w czasie ostatniego finału, Golina zasiliła konto Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwotą 10 064,67 zł., 

przekraczając granicę 10 tys. zł i bijąc kolejny rekord! 
Tegoroczny finał został zorganizowany na rzecz dzieci 
z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Z każ-
dym rokiem udaje się zebrać coraz większą kwotę, co 
napawa optymizmem i pozwala wierzyć, iż orkiestra 
Jurka Owsiaka naprawdę będzie grała do końca świa-
ta i o jeden dzień dłużej.

Rekordowy 
finał WOŚP!!!

Przebój Maryli Rodowicz „Niech żyje bal” zaśpiewali radni

Hu hu ha - nasza zima zła!
Ferie zimowe - bez śniegu?! To wcale nie oznacza nudy. Dom Kultury w Golinie zadbał, by  ferie były dla dzieci 

czasem zabaw i radości. W tym roku specjalnie dla najmłodszych zorganizowano Zimo-malowanki, Zimową przy-
godę z muzyką  oraz Akademię Artystyczną, czyli gry i zabawy animacyjne, w czasie których dzieciaki w pełni  mo-
gły wykorzystać swą pasję twórczą i ekspresję. Pod okiem instruktora plastyki - Teresy Ewy Rożek dzieci  uczyły 
się różnorodnych technik plastycznych, w tym: malarstwa akrylowego, pastelowego, na szkle i kolażu. Powstały 
również wielobarwne wyklejanki, zachwycające swą oryginalnością i pomysłowością. Zimową przygodę z muzyką 
poprowadził instruktor muzyki  Artur Wieczorek. Dzieci uczyły się śpiewu oraz  gry na saksofonie, klarnecie i key-
boardzie. Zajęciami w ramach Akademii Artystycznej kierowała animatorka - Lucyna Sapalska.  Nie zabrakło tańca , 
konkursów i  zabaw. Warto przy okazji nadmienić, że Dom Kultury zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która bawiąc - 
uczy. Dzieci biorące udział czy to w warsztatach plastycznych, czy zajęciach muzycznych otrzymują rzetelną wiedzę, 
która jest ich bogactwem  na całe życie.  

Ponieważ przerwa międzysemestralna to również czas karnawału, nie mogło się obyć bez balu karnawałowego 
dla najmłodszych. W auli Domu Kultury,  w zimowej aurze, 31 stycznia odbył się Zuchowy Karnawał, który zgroma-
dził liczną grupę zuchów z: Goliny, Żychlina, Brzeźna i Konina. Bal we współpracy z DK zorganizowało Namiestnic-
two Zuchowe ZHP Konin. Koordynatorką zabawy była nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego 
w Golinie, drużynowa 7 Gromady Zuchowej „Odważne Gumisie” Iwona Kasprzak, a opiekunkami- drużynowi: Zofia 
Błaszczyk, Marcin Osuch, Izabela Szymczak, Patrycja Kujawa. W sali udekorowanej balonami oraz pracami przy-
gotowanymi przez dzieci, pod kierunkiem Lucyny Sapalskiej, pląsały w rytm muzyki wróżki, księżniczki, rycerze, 
czarodzieje, spidermani i inne postaci, wzbudzając uśmiech na twarzach rodziców, którzy w końcu nie wytrzymali 
i przyłączyli się do wspólnej zabawy. 

W czasie ferii  Dom Kultury w Golinie pod swój gościnny dach przyjął również podopiecznych Fundacji im. Dr 
Piotra Janaszka „ Podaj dalej”, umożliwiając tym samym realizację zajęć w ramach projektu: ,,Niepełnosprawny Może 
Więcej!” Bo może.

Ferie były udane

Dom Kultury w Golinie zaprasza:
6.03.2011 Dzień Kobiet z pasją. Monodram „Przewodnik 
Elegancji” Marty Marchow z Poznania; sala DK - godz. 
17:00. 

11.03.2011 Wernisaż wystawy grafiki i malarstwa An-
drzeja Załeckiego; Galeria Przejściowa- godz. 18:00. 

17.04.2011 IV Biesiada Wielkanocna; sala DK - godz. 
17:00.

30.04.2011 W przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II - 
„Hiob” wg dramatu Karola Wojtyły,  
w wykonaniu teatru z Krakowa; Kościół p.w. św. Jakuba 
Apostoła w Golinie – godz. 19:00.

Wydawca: 
Urząd Miejski w Golinie
ul. Nowa 1 
62-590 Golina

Redaguje zespół pod kierunkiem Zbigniewa Nabzdyka 
Druk: Trans-Druk 
Nakład 1000 egzemlarzy
www.golina .pl

Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca oraz 
zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.
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