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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz samych dobrych dni w Nowym Roku
życzy
Redakcja ,,Głosu Goliny”

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

Z prac Rady
Miejskiej

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania
Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Niech Nowy Rok przyniesie jak najwięcej dobrych dni,
o których chce się pamiętać jak najdłużej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Kapturska

Burmistrz Goliny
Tadeusz Piotr Nowicki

Burmistrz Tadeusz Nowicki podsumowuje rok 2011
Mimo zmiany przepisów o finansach publicznych i złożonej sytuacji w Radzie Miejskiej udało
się realizować bieżące zadania i wykonać tak
potrzebne mieszkańcom inwestycje. Zakończono zadanie pod nazwą ,,Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Golina”. Jej ostatnim etapem było wodociągowanie
w miejscowościach: Kolno, Węglewskie Holendry, Myśliborskie Holendry, Bobrowo. Poza tym
powstało 136 przydomowych oczyszczalni ścieków, w miejscowościach: Głodowo, Brzeźniak,
Przyjma, Lubiecz, Barbarka, Sługocinek, Chrusty,
Kolonia Kawnice. Inne zadania to wymiana rur
azbestowych w sieci wodociągowej w Głodowie
i Brzeźniaku oraz budowa kanalizacji deszczowej
na osiedlu Zachód w Golinie – etap I. Inwestycja była rozpoczęta w roku 2010, a zakończona
w bieżącym.
Jeszcze w roku 2011 ma być zakończona budowa kompleksu boisk - ,,Orlik 2012” w Golinie.
W sumie ok. 2 mln zł dołożono z budżetu gminy

Świętowali złote gody
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rzy Kruccy, Stanisława i Józef Kwiatkowscy,
Helena i Józef Miętkiewicz, Mirosława i Józef
Nowak, Irena i Witold Nowiccy, Luba i Tadeusz
Ostrowscy, Kazimiera i Jan Płuciennik, Marianna i Ryszard Stolarscy, Kornela i Kazimierz Szatkowscy, Bogumiła i Tadeusz Włodarczyk.
Aktu dekoracji dokonał burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, w towarzystwie przewodniczącej Rady Miejskiej w Golinie Anny Kapturskiej
oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Janiny Różańskiej. Małżonkom gratulowano tak
niezwykłego we współczesnych czasach jubileuszu. Przygotowano dla nich tort i wzniesiono toast za ich szczęście. Ponadto dla jubilatów
wystąpili młodzi artyści z gminy Golina.
Zdj. Z.Nabzdyk
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Osoby, które przeżyły w jednym związku
małżeńskim 50 lat, są nagradzane w naszym
kraju medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku
takiej chwili doczekało w gminie Golina 17 par.
Większość z nich pojawiła się na uroczystości
złotych godów, zorganizowanych przez samorząd w Domu Kultury.
50 lat przeżyli ze sobą: Józefa i Stanisław
Bajdek, Janina i Jan Chamera, Zofia i Andrzej
Glapa, Władysława i Stanisław Ignaszak, Henryka i Tadeusz Juśkiewicz, Nadzieja i Wojciech
Kołodziejczak, Maria i Jan Koszarek, Anna i Je-

do modernizacji drogi powiatowej Golina – Kazimierz Biskupi, z tego ok. 300 tys. zł w bieżącym
roku. Ta inwestycja była realizowana w kilku etapach od 2009 roku. Jej wartość to ponad 10 mln
zł. W tym roku na ul. Parkowej i ul. Polnej w Golinie została położona kostka brukowa. Samorząd
w różny sposób wspierał też bezpieczeństwo. Na
przykład za 53 tys. zł zakupiono dla OSP w Golinie sprzęt do ratownictwa drogowego. 13 tys. zł
z tej kwoty dołożyła gmina.
W Szkole Podstawowej w Kawnicach został
docieplony zachodni szczyt budynku szkoły,
z częściowym remontem sanitariatów.
Na uznanie zasługuje społeczna działalność
mieszkańców. Nie tylko w Golinie, ale także
w mniejszych miejscowościach są organizowane spotkania integrujące lokalne społeczeństwo.
Jak zwykle duże zainteresowanie towarzyszyło
Dniom Goliny. Wiele dobrego dzieje się w placówkach oświatowych, kulturalnych, organizacjach społecznych. Za to wszystko dziekuję.

Liczna grupa jubilatów świętowała złote gody, otrzymując gratukacje od władz samorządowch

27 października, na sesji Rady Miejskiej,
podjęto uchwałę w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na rok
2012.
Wynoszą one:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m2
powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
– 18,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych budynków, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 4,20
zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków wykorzystywanych
na cele wypoczynkowe – 7,36 zł od 1m²
powierzchni użytkowej.
3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7.
Natomiast 24 listopada Rada Miejska
w Golinie podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego.
Oto jej treść: ,,Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2011 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2011 r. z kwoty 74,18 zł za 1 dt
do kwoty 50,00 zł za 1 dt.”

Z życia gminy

bożonarodzeniowe
Boże Narodzenia to okres związany z wieloma tradycjami. Jak przyznała Bogumiła Staszak
z Przyjmy, była kierowniczka Klubu Rolnika
w tej miejscowości, zdecydowana większość
mieszkańców je zna, bowiem przechodzą z pokolenia na pokolenie.
Podczas kolacji wigilijnej atmosfera musi być
życzliwa, nie można być smutnym, bowiem jaki
jest ten dzień, taki cały rok. Ozdobą domu jest
choinka, kolorowa, ozdobiona bombkami, łańcuchami i lampkami. Ale dodatkowo można
dodać jemiołę. Wiesza się ją w Wigilię przed
pierwszą gwiazdką: na drzwiach wejściowych

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


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

Firma Avrio Media Sp. o.o. wystąpiła o przyznanie dotacji z programu Infrastruktura i Środowisko na inwestycję pn. „Budowa sieci gazowej
w gminie Golina”na lata 2011 – 2015. Pozyskanie
funduszy unijnych zagwarantuje przyspieszenie
prac zmierzających do gazyfikacji gminy. Bieżący stan przygotowań będzie można znaleźć na
stronie internetowej Spółki www.avriomedia.pl
oraz na tablicach informacyjnych, które wkrótce
pojawią się na terenie gminy.
Mieszkańców gminy zainteresowanych
przyłączeniem do sieci gazowej firmy Avrio
Media Sp. z o.o. zachęcamy do wypełnienia
wniosku o wydanie warunków przyłączenia.
Wniosek można pobrać w Urzędzie Miasta
i Gminy (ul. Nowa 1, Golina), a także ze strony
internetowej www.avriomedia.pl. Na etapie
wypełniania wniosków jak i na każdym kolejnym etapie inwestycji pracownicy Spółki służyć będą pomocą i doradztwem.

Przyłączenie do sieci gazowej
KROK PO KROKU

1. Złożenie wniosku o wydanie warunków
przyłączenia do sieci

Na tym etapie działań mieszkańcy zainteresowanie przyłączeniem do sieci gazowej
powinni odesłać na adres Spółki (62-025 Kostrzyn, ul. Wrzesińska 1B) wypełniony i podpisany wniosek.
Najważniejsze informacje, które Spółka potrzebuje na tym etapie:
- numer działki, na której ma zostać wykonane przyłącze,
- numer księgi wieczystej działki,
- ilość i moc planowanych do zainstalowania
urządzeń gazowych oraz pozostałe zawarte
we wniosku.
2. Określenie warunków przyłączenia do
sieci
Mieszkańcy, którzy takie warunki otrzymają
zostaną przyłączeni do sieci według harmonogramu budowy. Na wnioski od właścicieli
z terenów, które nie zostały ujęte w harmonogramie wydana zostanie opinia z podanym
późniejszym terminem przyłączenia do sieci
lub odmową przyłączenia, jeżeli nie zostaną
spełnione warunki techniczne i ekonomiczne.
Wydanie warunków przyłączenia do sieci jest
bezpłatne i ważne 1 rok.

Bogumiła Staszak

O kultywowanie tradycji dba Dom Kultury
w Golinie. Zaprosił na przykład na warsztaty
stroików okolicznościowych. Mogą być one
także ozdobą stołów wigilijnych.
3. Zawarcie umowy przyłączeniowej
Do podpisania umowy przyłączeniowej potrzebne będą następujące dokumenty:
- kserokopia dowodu osobistego
- wypis z rejestru gruntów
- 3 oryginały mapy do celów projektowych poświadczonych przez uprawnionego geodetę.
Po podpisaniu przez obie strony umowy
przyłączeniowej firma Avrio Media Sp. z o.o.
wykonuje dokumentację projektową przyłącza
wraz z uzgodnieniami i zgłoszeniem budowy
przyłącza. Dla Odbiorców jest to czas na zlecenie zaprojektowania i wykonania instalacji
wewnętrznej.
Ważna informacja: Przyłącze gazowe, które
wykonuje Spółka w ramach opłaty przyłączeniowej (informacje dotyczące kosztów przyłączenia znajdują się na stronie www.avriomedia.
pl w zakładce Taryfa) to odcinek od głównej rury
do granicy działki Odbiorcy. Instalacją nazywany jest odcinek od granicy działki do budynku
i w budynku. Wykonanie instalacji gazowej według Prawa Budowlanego, podlega konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Zawarcie umowy poboru paliwa gazowego (zwanej umową kompleksową)
Do zawarcia umowy kompleksowej niezbędne jest dostarczenie protokołu odbioru instalacji gazowej oraz protokół odbioru kominiarskiego urządzeń gazowych.
Na tym etapie inwestycji zostanie wystawiona
dla Odbiorcy faktura za wykonanie przyłącza.
5. Napełnienie układu paliwem gazowych
Montaż układu pomiarowego i napełnienie
instalacji paliwem następuje po podpisaniu
umowy kompleksowej.
Mamy nadzieję, że budowa sieci gazowej
przyczyni się do szybkiego rozwoju gminy i będzie przyciągać do niej inwestorów, co przełoży
się na powiększenie rynku pracy dla mieszkańców oraz podniesienie ich standardu życia. Czego w imieniu całej Spółki Państwu życzymy.
Zarząd i Pracownicy, Avrio Media Sp. z o.o.
Życzymy prawdziwie radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz uśmiechu i życzliwości
na każdy dzień Nowego Roku
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Tradycje

od wewnątrz, nad stołem i nad źródłem ognia.
Pod białym obrusem na stole wigilijnym powinno się znaleźć sianko, symbolizujące ubóstwo Jezusa. Potraw podaje się 12, albo 11, na
pamiątkę apostołów (ta druga liczna oznacza,
że bez Judasza). Powinny być postne, zgodnie
z chrześcijańską tradycją. Ważne jest to, aby
przy stole pozostawić jedno puste miejsce – dla
przygodnego gościa, albo jako przypomnienie
zmarłych.
Przed przystąpieniem do wieczerzy dzielimy się opłatkiem, składając sobie najserdeczniejsze życzenia. Wśród potraw powinny się
znaleźć m.in. ryby w różnej postaci, barszcz
czerwony lub zupa grzybowa, kluski z makiem,
kompot z suszonych owoców, ciasto (na przykład makowiec czy sernik). Wszystkiego trzeba
spróbować.
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Ekologia

Golina –
Zielona Gmina
Ekologia to konieczność dbania o środowisko naturalne. Także w gminie Golina kładzie
się na to nacisk. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do usuwania odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami, poprzez wyspecjalizowane firmy. Dzięki segregacji odpadów
można to zrobić taniej. A to się opłaca wszystkim. W przyszłym roku będzie istniała możliwość segregacji bezpośrednio w domostwach,
poprzez gromadzenie ich w workach. Zasady
segregacji podajemy w osobnym tekście. Natomiast na stronie 5. zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów.
Segregacja odpadów – plastiku, szkła, makulatury – służy ochronie środowiska naturalnego. Dzięki możliwości powtórnego wykorzystania surowców zmniejsza się wykorzystanie
zasobów naturalnych, zanieczyszczenie powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych,
lasów, parków, a także najbliższego otoczenia.

Na przykład w produkcji nowych opakowań
szklanych huty szkła mogą wykorzystać aż w 80
proc. stłuczkę szklaną pochodzącą z selektywnej zbiórki. Dzięki temu obniżają się koszty produkcji, zużycie energii elektrycznej, wody oraz
takich minerałów, jak piasek, soda i inne.
Dzięki segregacji w każdym gospodarstwie
mniej śmieci trafia do kubłów, dzięki czemu
zmniejsza się częstotliwość ich wywozu. A to
przynosi bezpośrednie korzyści finansowe.
Najważniejszą korzyścią jest jednak OCHRONA ŚRODOWISKA. Każdy z nas chce przecież
mieszkań i wypoczywać w czystym otoczeniu,
oddychać powietrzem bez zanieczyszczeń, kąpać się w wodzie, gdzie nie ma chemicznych
zagrożeń, jeść zdrową żywność.
Poważnym problemem jest spalanie śmieci. Wraz z nadejściem sezonu grzewczego lekkomyślni właściciele, nie zważając na fatalne
skutki swojego postępowania, pozbywają się
zbędnych butelek, plastikowych opakowań,
kawałków mebli, laminatów, butów, worków,
kolorowych gazet, starych opon, w ten sposób ogrzewając mieszkanie. W świadomości
wielu osób takie postępowanie to czysty

zysk – pozbywając się odpadów w zamian
uzyskuje się ciepło. Nie jest to jednak zgodne
z prawdą !
W procesie spalania śmieci powstają toksyczne opary: dioksyny, furany, tlenki węgla,
tlenki azotu, pył, metale ciężkie (kadm, rtęć,
kobalt, nikiel, selen, ołów, chlorowodór, cyjanowodór, formaldehyd, styren i wiele innych
organicznych i nieorganicznych związków
chemicznych). Wyzwolone w procesie spalania
dioksyny mają szkodliwy wpływ na organizm
człowieka: mogą prowadzić do chorób nowotworowych, mutacji i uszkodzeń płodu, działają alergicznie oraz obniżają odporność, co powoduje zwiększenie podatności na zakażenia
wirusowe i bakteryjne, Ponadto odkładają się
w tkance tłuszczowej oraz w wątrobie.
Dzięki selektywnej zbiórce odpadów i przeznaczania odpadów z kuchni do kompostowania do kosza może trafić nawet o połowę mniej
śmieci. Przeciętny mieszkaniec naszej gminy
produkuje ich rocznie około 400 kg. Rachunek
jest prosty. Gdyby każdy z ok. 11 tysięcy mieszkańców wyrzucał tylko 100 kg mniej śmieci,
byłoby ich mniej aż o 1 000 ton!

Papier - WOREK NIEBIESKI

Burmistrz Goliny
Golina, 1 grudnia 2011 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Goliny, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/220/2006 Rady
Miejskiej w Golinie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Golina, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku informuje, że :
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od 1 grudnia 2011 roku Komisja powołana przez Burmistrza
Goliny Zarządzeniem nr 57/2011 z 25.11.2011 r., prowadzić będzie kontrole w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Golina ze szczególnym uwzględnieniem
sposobu usuwania odpadów stałych oraz ciekłych z instalacji
i urządzeń przeznaczonych do ich gromadzenia w miejscu ich
powstawania.

4

Jednocześnie informuję, że właściciel jest zobowiązany do
udokumentowania korzystania z usług podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub opróżniania
zbiorników bezodpływowych. Dowód uiszczenia opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych właściciel jest obwiązany przechowywać przez okres 3 lat.
Burmistrz Goliny
/-/ Tadeusz Piotr Nowicki

- WRZUCAMY: gazety, papier, książki w miękkich okładkach lub
z usuniętymi twardymi okładkami, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę, opakowania papierowe.NIE WRZUCAMY: papieru z folią, papieru termicznego i faksowego,
kartonów po mleku i napojach, kalki, pieluch jednorazowych, artykułów i papierów, higienicznych, worków po cemencie, tapet.Bardzo
ważne jest, żeby makulatura nie była mokra – wilgotność to istotny
parametr jej jakości a także aby razem z papierem nie trafiły do pojemnika żadne zanieczyszczenia (np. metale, szkło, tekstylia, piasek),
chemiczne (np. kleje, farby) czy mikrobiologiczne (pleśń czy grzyby).

Szkło - WOREK BIAŁY

- WRZUCAMY: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.- NIE WRZUCAMY: szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki,
luster, szkła okiennego, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, szkła żaroodpornego,
doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb
samochodowych.Dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest
konieczne, to samo dotyczy etykiet czy resztek zamknięć.Instalacje
do czyszczenia stłuczki w hutach szkła poradzą sobie z usunięciem
takich zanieczyszczeń.

Tworzywa sztuczne - WOREK ŻÓŁTY

- WRZUCAMY: plastikowe butelki po napojach (zgniecione), butelki po detergentach, plastikowe zakrętki , plastikowe torebki, worki,
reklamówki i wszystkie pozostałe odpady plastikowe.- NIE WRZUCAMY: nieopróżnionych butelek i pojemników, butelek i pojemników
po olejach (chłodniczych, silnikowych), opakowań po lekach, butelek, po płynach chłodniczych, sprzętu AGD, styropianu.Warto przed
wyrzuceniem butelki zdjąć z niej nakrętkę. Mycie nie jest konieczne
– dobrze, aby były względnie czyste.
Szczegółowo sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi
określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. – patrz: Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1858.

ZGKIM SP. Z OO. W GOLINIE

PIERWSZY PONIEDZIAâEK MIESIćCA
PIERWSZY WTOREK MIESIćCA
PIERWSZA ģRODA MIESIćCA
PIERWSZY CZWARTEK MIESIćCA

KraĤnica, Wčglew, Kolno

Kawnice, Rosocha, Gãodowo, BrzeĮniak

Adamów, Przyjma, Lubiecz, Spãawie

MyĤlibórz, Radolina, Barbarka, Chrusty,
Sãugocinek

2 PLN

MIASTO

3 PLN

5 PLN

GŁOS GOLINY • GRUDZIEŃ 2011

*/ - odbór przypadajĈcy w dni ĤwiĈteczne realizowany bčdzie w kolejnym tygodniu tego
samego dnia lub w dniu poprzedzajĈcym (patrz grafik)
**/ - cena za worek 120 litrów, pãatne przy odbiorze lub doliczone do rachunku(klienci
ZGKIM)

/1 KG =1 PLN /

ODPADY WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE Sć PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

3 PLN

SOâECTWA

POZOSTALI

TRZECI PIćTEK MIESIćCA

MAKULATURA

KLIENCI ZGKIM

DRUGI PIćTEK MIESIćCA

SZKâO

CENNIK USâUG**

PIERWSZY PIćTEK MIESIćCA

TWORZYWA SZTUCZNE

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH W GOLINIE
I KOLONII GOLINA*

TERMIN ODBIORU ODPADÓW

SOâECTWA

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH W SOâECTWACH*
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Oświata

SP w Przyjmie
…więc żyjmy tak byśmy godni byli Marii Skłodowskiej-Curie…

GŁOS GOLINY • GRUDZIEŃ 2011

To słowa hymnu Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie, które znają
nie tylko dobrze uczniowie, ale i przedszkolaki.
Kończy się rok 2011, który poświecony był
naszej patronce Marii Skłodowskiej-Curie.
14 marca odbyła się Inauguracja Roku Marii Skłodowskiej-Curie. Wszyscy zapoznali się
z sylwetką naszej Patronki poprzez przygotowaną prezentację multimedialną, inscenizację
w wykonaniu uczniów klas III-IV „Barwne, żywe
sceny w języku angielskim z życia Marii Skłodowskiej-Curie”. Inscenizacja została przygotowana przez nauczycielkę języka angielskiego
Małgorzatę Nożewską.
9 listopada 2011 r. będziemy kojarzyć z wielkim, szarym głazem i granitową tablicą z napisem „jedynej, której nie zepsuła sława”- jak
powiedział o Marii Skłodowskiej-Curie Albert
Einstein. Niemalże w rocznicę urodzin (przypadającą 7 listopada) odbyła się kolejna uroczystość poświęcona Patronce. Ku Jej czci została
odsłonięta i poświecona tablica pamiątkowa.
Dokonali tego burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki (absolwent naszej szkoły), była dyrektor
Genowefa Konieczka i obecna dyrektor Dorota
Plutecka- Jankowska.
Wśród wspomnień ważną rolę odegrał wpis
w najstarszą kronikę szkolną, dokonany 20 lipca
1968 r.- tego dnia nadano szkole nazwę Szkoła
Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie. Na
ręce pani dyrektor został przekazany oryginalny
akt erekcyjny z 1968 r., wręczony przez Ryszarda Słowińskiego, reprezentującego Zespół Elektrowni ,,Pątnów-Adamów-Konin”. Jest w nim
mowa o tym, że szkoła została wybudowana
w czynie społecznym mieszkańców wsi i dzięki
pracy budowniczych Elektrowni ,,Pątnów”. Inicjatorem budowy był Wiktor Nowakowski.
Zakończeniem roku poświeconego Marii
Skłodowskiej-Curie była impreza zorganizowana przy współudziale konińskiego PTTK. 10
grudnia grupa konińskich piechurów i rowerzystów odbyła Spacer Parasolkowy po naszej
okolicy, szukając wspomnień o rodzie Przyjemskich. Odwiedzili też naszą szkołę wszyscy
uczniowie z dumą mówili: - Nasza Patronka jest
dla nas wzorem i drogowskazem.
www.przyjma.pl

6

Przy Szkole Podstwowej w Przyjmie odsłonięto
tablicę pamiątkową ku czci Marii Skłodowskiej-Curie

SP Kawnice – W atmosferze miłości
do języka polskiego…
17 listopada odbył się II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Jesienne poezjowanie”, który
jest kontynuacją szkolnego konkursu organizowanego od 2000 roku. Celem spotkań recytatorów jest przede wszystkim popularyzowanie
poezji, kształcenie kultury słowa, uwrażliwienie
na piękno języka polskiego. W konkursie udział
wzięli uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe z Goliny, Kawnic, Przyjmy i Radoliny.
Dzieci z klas czwartych recytowały wiersze
o tematyce jesiennej. Recytatorzy z klas piątych prezentowali fragmenty z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, opisujące litewską
przyrodę. W wykonaniu uczniów klas szóstych
usłyszeliśmy poezję Czesława Miłosza, ponieważ Sejm przyjął uchwałę o ustanowieniu roku
2011 Rokiem Czesława Miłosza.
Wśród uczniów klas czwartych I miejsce
zajęła Dominika Grobelna, II - Julia Marciniak,
III - Zuzanna Szykowna; wśród uczniów klas
piątych: I - Natalia Woźniak, II - Izabela Szczepa-

Działalność Biblioteki
Publicznej w Golinie
w roku 2011
Golińska książnica to nowoczesny ośrodek
edukacji i kultury . Obecnie posiadamy ponad
15 tysięcy woluminów. Zgromadzenie dostosowanego do oczekiwań społeczności lokalnej
księgozbioru bezpośrednio przełożyło się na
statystyki, które na tle powiatowych prezentują się bardzo dobrze ( zajmujemy 3. miejsce).
Liczba użytkowników książnicy systematycznie
rośnie. W roku 2007 zarejestrowano 525 osób,
dziś jest ich już 1341.
Oprócz codziennej pracy z czytelnikiem, która polega na pomocy w doborze odpowiedniej
lektury, bądź wyszukaniu informacji na konkretny temat, pracownicy bibliotek w Golinie, Kawnicach oraz Przyjmie prowadzą pracę kulturalno-oświatową. Zapraszamy uczniów do wzięcia
udziału w rozmaitych konkursach plastycznoliterackich. W ramach plebiscytu „Czytanie jest
dla mnie jak oddychanie” na zakończenie roku
szkolnego nagradzamy najbardziej aktywnych
młodych czytelników. Ponadto proponujemy
stałe, cykliczne zajęcia mające na celu propagowanie lektury. Z gimnazjalistami „wysiadamy”
na „PRZYSTANKU KSIĄŻKA”, wspólnie z maluchami z przedszkola „Baśniowy Dworek” przekonujemy ,że „Książka jest najlepszym przyjacielem przedszkolaka”. Dla maluchów ze Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie otwieramy „ Drzwi do świata baśni” oraz organizujemy „ Czytanie na śniadanie”.
Sukcesem golińskiej książnicy są niewątpliwie trzy „wędrujące punkty biblioteczne”
uruchomione na wsiach (w Radolinie, Spławiu
i Węglewie). Nie tylko udostępniamy tam dzieciom lektury, ale także organizujemy im czas

Konkurs Recytatorski

niak, III - Emilia Nowak, a klas szóstych: I - Filip
Chwaciński, II - Weronika Banaszak, III - Lucyna
Kujawa. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy - upominki książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Konkurs zorganizowali nauczyciele poloniści ze Szkoły Podstawowej w Kawnicach: Irena
Śmigielska i Tomasz Chabros.
T.CH
wolny, dbamy o to, aby mogły rozwijać swoje pasje, pomagamy rozwiązywać problemy
w nauce. Ogromne zainteresowanie, jakim cieszą się punkty jest dowodem na to, że dobrze
spełniają swoja rolę i są potrzebne wiejskiej
społeczności.
Jedną z najbardziej atrakcyjnych, a co z a tym
idzie skutecznych, metod krzewienia czytelnictwa wśród młodych ludzi są spotkania autorskie.
Dyrektor Żanetta Matlewska regularnie zaprasza popularnych wśród tej grupy wiekowej pisarzy. W 2011 roku gościli u nas : Paweł Wakuła,
Dariusz Rokosz, Roksana Jędrzejewska- Wróbel,
Joanna Olech, Michał Rusinek oraz aktorzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa.
Staramy się poszerzać spektrum działalności, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania
użytkowników. W tym celu bierzemy udział
w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek
„Biblioteka +”, którego celem jest wzmocnienie
potencjału tych placówek kultury znajdujących
się na wsiach i w małych miastach. W ramach
projektu nowoczesne, aktywne książnice zostaną wyposażone w sprzęt informatyczny, dzięki
czemu ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz gospodarczym
– podsumowuje dyrektor Żanetta Matlewska.
Karolina Kasprzak

Spotkanie autorskie z konińską poetką
Danutą Olczak w Węglewie

Oświata

SP GOLINA. Wieczór poezji
Dziecka; Monika Grzybulska, autorka wierszy
wyróżnionych w XX Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Poezji Dziecięcej. Wystąpili
też uczestnicy Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego ,,Jesienne poezjowanie” Kawnice
2011 – wspomniany już Filip Chwaciński (jury
konkursu za recytację wiersza Czesława Miłosza ,,To” przyznało Filipowi I miejsce w kategorii
klas szóstych) i Radek Mazurczak.
W Szkole Podstawowej w Golinie są także
uczniowie, dla których pasją jest język angielski
i twórczość angielskich poetów. Dlatego wśród
występujących dzieci nie zabrakło Sandry Żerkowskiej (przygotowanej przez nauczycielkę
języka angielskiego Justynę Szczot), Agaty
Sieczkowskiej i Dominika Lewandowskiego.
Zorganizowanie uroczystości wspierały:
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza
Słowackiego w Golinie Jolanta Krucka i wicedyrektorzy: Joanna Smuszkiewicz i Katarzyna
Szadkowska. W jej przygotowaniu pomogli
również nauczyciele: Przemysław Ciesielski,
Magdalena Mielcarek–Mirek i Justyna Szczot,
a w przeprowadzeniu: Żaneta Wilant, Aleksan-

XXVI Memoriał
Szachowy

GIMNAZJUM GOLINA.
Po nowemu i staremu
To co nowe, często budzi niepokój i obawy.
Tak jest z tegorocznym egzaminem gimnazjalnym, który po raz pierwszy będzie przeprowadzany w szkole według nowej formuły. Bieżący
rok szkolny będzie pełen prób, które, mamy nadzieję, doprowadzą do końcowego sukcesu.
Od początku roku szkolnego uczniowie i nauczyciele rozpoczęli intensywne przygotowania do nowego egzaminu, który czeka gimnazjalistów już w kwietniu.
Po staremu natomiast Gimnazjum w Golinie osiąga sukcesy w różnych turniejach
i konkursach. W grudniu uczennica klasy III d
– Joanna Gościak – zwyciężyła w konkursie
organizowanym przez PCK w Koninie dotyczącym zdrowego odżywiania. Asia zdeklasowała
konkurentów, zdobywając ogromną przewagę
punktową. Natomiast Piotr Sobczak (I a) został
laureatem konkursu organizowanego przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu na ulotkę pod hasłem „Zrób test
na HIV”; wręczenie nagród odbyło się w Poznaniu. Odbył się również konkurs wiedzy o życiu
i pracy naukowej Marii Skłodowskiej-Curie,
w którym zwyciężyła Agata Sucharska (II e).
Tradycyjnie gimnazjaliści biorą udział także
w imprezach o profilu artystycznym. Śpiewająca młodzież zaprezentowała się w konkursie
piosenki anglojęzycznej „English Singing” organizowanym w Słupcy. Wykonawcy prezentowali bardzo wysoki i wyrównany poziom – tym
bardziej cieszy sukces gimnazjalistki Nikoli Ko-

Wieczór poezji polsko-angielskiej

peć (II a), która zdobyła wyróżnienie wśród ponad czterdziestu uczestników. Nikola zwyciężyła również w konkursie piosenki żołnierskiej,
który odbył się pod koniec listopada w Koninie.
Gimnazjalistka pokonała wielu świetnych wokalistów, zdobywając uznanie jury. Podobnie

Laureaci konkursu piosenki żołnierskiej i patriotycznej z opiekunką i dyrektorem

duet Eliza Musialik (III a) i Waldemar Tykwa (I a),
którzy w tym samym konkursie zdobyli II miejsce. Eliza znalazła się także na III miejscu w Międzypowiatowym Konkursie Piosenki Literackiej
w Koninie. Wszystkie sukcesy cieszą i są dowodem na to, że młodzież gimnazjalna rozwija się
naprawdę bardzo wszechstronnie.
Ewa Kasprzyk

56 zawodników, m.in. z Konina, Ślesina i gminy Golina, 11 grudnia wzięło udział w XXVI Memoriale Szachowym im. Tadeusza Nowickiego
w Przyjmie. Patron zawodów to ojciec obecnego burmistrza Goliny Tadeusza Piotra Nowickiego – więzień stalinowski, nauczyciel, działacz
społeczny i miłośnik królewskiej gry. Zawody
rozgrywano w tempie 15-minutowym.
I miejsce zajął Dariusz Grabowski (klub Hetman Konin) - 8 pkt., II – Przemysław Dudek
(Hetman Konin) - 7,5 pkt., III – Tomasz Bruch
(Gambit Ślesin) – 7 pkt.
W kategorii szkół podstawowych najlepsza
była Julia Waligóra. Na II miejscu znalazł się
Adam Naworski, III – Norbert Nawrotek. Wśród
gimnazjalistów wygrał Tomasz Bruch. Srebro
przypadło Kewinowi Stolarskiemu, brąz – Łukaszowi Cieślakowi. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrał Bartosz Grabowski. II miejsce
zajęła Anna Grabowska, III – Adam Garsztka.
Najstarszym zawodnikiem był Hieronim
Świątnicki (rocznik 1935), najmłodszym – Denis
Stolarski (2004), najlepszą zawodniczką – Karolina Grabowska, najlepszym zawodnikiem LZS
Przyjma – Andrzej Staszak, najlepszą zawodniczką LZS Przyjma – Sylwia Staszak.
Sponsorami zawodów byli: Urząd Miejski w Golinie,
Starostwo Powiatowe w Koninie, ,,Wesołek” Materiały
budowlane – Kraśnica, ,,Melbud” Tomasz Pilarczyk –
Modła Księża, Ochotnicza Straż Pożarna w Przyjmie,
PPHU ,,KIA” i ,,Renault” Ryszard Nowicki – Konin, Koło
Gospodyń Wiejskich w Przyjmie, Iwona Kościelska –
radna RM w Golinie (okręg Przyjma – Lubiecz), Drukarnia ,,Trans Druk” – Kraśnica.

GŁOS GOLINY • GRUDZIEŃ 2011

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie uzyskała w roku 2011 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, będący wynikiem
połączenia pasji wielu osób, poszukujących
skutecznych metod rozwijania potencjału
dzieci i ich naturalnych zdolności. W związku
z powyższym z inicjatywy dyrekcji SP oraz nauczycielek – Aleksandry Gołdych i Beaty Matczak – 1 grudnia zorganizowano wieczór poezji
polsko – angielskiej.
Spotkanie odbyło się w kameralnej atmosferze, przy blasku świec. Wieczór uświetnił występ chórku pod kierunkiem Moniki Łasińskiej
i tort z napisem ,,Szkoła Odkrywców Talentów”.
Kulminacyjnym punktem było odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Na uroczystości zaprezentowali się uczniowie, dzięki którym szkoła zdobyła
zaszczytny tytuł: Wiktoria Jabłońska – laureatka
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Świat
Dziecka i XX Międzypowiatowego Konińskiego
Konkursu Poezji Dziecięcej, która przedstawiła
swój własny dorobek poetycki; Filip Chwaciński, autor wiersza ,,Komputer”, wyróżnionego
w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Świat

dra Bukowska, Iwona Derek, Iwona Kasprzak,
Piotr Jabłoński i Monika Borek.
Mamy nadzieję, że umieszczenie na polskiej
mapie Szkół Odkrywców Talentów przyczyni
się do promocji szkoły i uczniów w regionie
i środowisku lokalnym oraz realizacji podstawowej misji szkoły, którą jest wspieranie rozwoju dzieci. Dlatego słowa wybitnego polskiego noblisty Czesława Miłosza stały się mottem
tego pięknego wieczoru: Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny.
Aleksandra Gołdych
www.spgolina.edu.pl.
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Kultura

Tajemnice
życia
Grupa seniorów uczestniczących w projekcie
„Orliki i Orły – współpraca między pokoleniami” od lipca do końca listopada uczestniczyła

w zajęciach mających na celu poprawę kondycji psychicznej i fizycznej. Na zakończenie programu, 3 grudnia, seniorzy przedstawili widowisko teatralno-muzyczne „Tajemnice życia”.
Scenariusz na podstawie pieśni Cohena oraz
oprawę muzyczną przygotował Włodzimierz
Sypniewski.
Widzowie w sali Domu Kultury przyjęli występ owacją na stojąco.
sp
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Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem

Klub Biegacza Wartko
– ambitnie i dla WOŚP

GŁOS GOLINY • GRUDZIEŃ 2011

Od maja 2011r. sportowe życie Goliny
wspiera i reprezentuje Klub Biegacza Wartko.
Tworzą go ludzie, którzy bez względu na wiek
wprowadzają w czyn powiedzenie ,,ruch to
zdrowie”. Liczba członków ciągle się powiększa, przybywa osób z Goliny, Konina i innych
miejscowości.
Mimo, że od powołania klubu minęło zaledwie
8 miesięcy, klub może pochwalić się dużym dorobkiem: organizacja Biegu Konwaliowego - maj,
organizacja Biegu Św. Jakuba – lipiec, Bieg ,,Z biegiem Warty” i marszobieg do Bieniszewa – październik, udział w Memoriale H. Warwasa w Kleczewie – listopad, regularne treningi ciekawymi
trasami.
Oprócz tych wydarzeń, klubowicze z dumą
reprezentują Golinę w zawodach biegowych,
maratonach i półmaratonach w całej Polsce.
Obecnie trwa proces rejestracji stowarzyszenia pod nazwą KB Wartko, co ułatwi pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji. A plany i cele klub ma ambitne, zwiazane
m.in. z organizacją imprez biegowych i nordic
walking w przyszłym roku. Klub prowadzi ści-
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słą współpracę z golińskim Domem Kultury.
Strona internetowa www.wartko.eu jest stale aktualizowana. Zawiera relacje z wydarzeń
sportowych, informacje o planowanych imprezach, zdjęcia i dyskusje na forum. Klub jest
także obecny na facebooku.
Zarząd KB Wartko zachęca wszystkich swoich
członków i sympatyków aktywnego spędzania
czasu do wzięcia udziału w biegu i marszu ulicami Goliny 8 stycznia 2012 roku.
W ten sposób chcemy uczcić i wesprzeć finansowo XX finał WOŚP. Chcemy też pokazać
i zachęcić mieszkańców naszego miasta i gminy do wyjścia z domu i poruszania się zgodnie
z nasza dewizą „Rusz się! Z nami warto!”. Każdy
z uczestników biegu i marszu (nordic walking)
wpłaci 10 zł na ten szczytny cel. Po ukończeniu
biegu odbędzie się losowanie 10 nagród wśród
wszystkich uczestników.
Zbiórka wszystkich chętnych przy DK w Golinie o godzinie 10.30. Start o godzinie 11.00.
Dystans dla biegaczy to ok. 8 km, dla nordic
walking ok.4 km. Trasa chodnikami i ulicami
Goliny (do wglądu w DK).
Mamy nadzieję, że udział w biegu w ramach
wsparcia akcji Jurka Owsiaka spotka się z dużą
życzliwością i frekwencją. Zaproś swoich znajomych i sąsiadów. Tego jeszcze w naszym mieście nie było!

Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy
wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla
kobiet ciężarnych z cukrzycą.
Dom Kultury w Golinie jak co roku przyłączy
się do sztabu w Domu Kultury ,,Oskard”. Na nasze ulice wyjdzie 30 wolontariuszy. Już od kilku
lat udaje nam się wesprzeć Fundację WOŚP, i to
z roku na rok coraz pokaźniejszymi kwotami.
Mamy nadzieję, że XX Finał także otworzy nasze
serca na bezinteresowną pomoc innym ludziom.
Zapraszamy do przynoszenia wszelkich
przedmiotów, które można wystawić podczas
licytacji. Dzięki temu suma zebranych pieniędzy będzie większa.
Tradycyjnie o godz. 8.00 na ulice miasta
i gminy wyjdą wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie oraz
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie,
którzy będą kwestować cały dzień.
O godz. 11.00 rozpocznie się marsz i bieg
zorganizowany przez Klub Wartko (szczegóły
w tekście obok). Od godz. 16.00 Dom Kultury zaprasza do siebie na część artystyczną, ze
światełkiem do nieba o godz. 20.00.
Więcej szczegółów na stronie www.dkgolina.pl oraz na facebooku. Zapraszamy na
nasze strony internetowe.
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