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WYDANIE SPECJALNE GRUDZIEŃ 2021

Z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia

Życzę Państwu zdrowia, spokoju i radości oraz 

wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie 

rodziny i bliskich. Niech wigilijny stół jednoczy nas 

i łączy, a wspólne śpiewanie kolęd przypomina nam 

o naszych pięknych polskich tradycjach.

Z okazji nadchodzącego 2022 roku życzę Państwu 

wszelkiej pomyślności, wielu okazji do uśmiechu 

i szczęścia na każdy dzień.

Wesołych Świąt!

Burmistrz Goliny 

Mirosław Durczyński
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DRODZY MIESZKAŃCY MIASTA i GMINY 
GOLINA! SZANOWNI PAŃSTWO!

Od dwóch lat nasze życie toczy się według nowych 
reguł. W tym trudnym czasie pandemii staraliśmy się 
jak najlepiej przystosować do panujących warunków, 
by w jak najskuteczniejszy sposób pomóc zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa, a jednocześnie 
zminimalizować negatywny wpływ epidemii na dobrostan 
psychiczny i jakość życia mieszkańców. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, byliśmy 
zmuszeni znacznie ograniczać naszą ofertę kulturalną 
i sportową. Jednak tam, gdzie pozostało to możliwe, 
instytucje były do dyspozycji użytkowników, dostosowując 
model działalności do panujących warunków. 

Mody�kowaliśmy również możliwości komunikacji 
z urzędem tak, by zminimalizować ryzyko zakażenia. 
Dziękuję mieszkańcom za zrozumienie i cierpliwość podczas 
załatwiania urzędowych spraw, których czas obsługi ze 
zrozumiałych względów wydłużył się.

Epidemia koronawirusa postawiła nas przed trudnymi 
wyzwaniami związanymi z realizacją zaplanowanych inwestycji. Nie wstrzymaliśmy jednak 
najważniejszych przedsięwzięć, pozyskaliśmy również fundusze na kolejne. Jednym słowem staramy 
się funkcjonować normalnie i robimy wszystko, aby ułatwić Państwu codzienne życie w naszym 
mieście .

 Samorząd to przede wszystkim działania na rzecz lokalnej społeczności dlatego chciałbym Państwa 
zaznajomić z najważniejszymi przedsięwzięciami, których dokonaliśmy w ostatnim czasie. 

 Drodzy Państwo, bądźmy w tych trudnych chwilach razem. Wzajemne zrozumienie i cierpliwość są 
nam wszystkim bardzo potrzebne. Jako włodarz Goliny jestem z Wami całym sercem. Ze szczególną 
troską oraz nadzieją patrzę w przyszłość. Jestem przekonany, że kiedy już przejdziemy przez ten 
niełatwy czas, wspólnie ze zdwojoną energią będziemy działać, aby naszą gminę rozwijać dla 
wspólnego dobra.

 Z wyrazami Szacunku 

 
Burmistrz Goliny
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SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY GOLINA 
PRAGNĘ W PAŃSTWA RĘCE ODDAĆ SWEGO RODZAJU SPRAWOZDANIE 

Z NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI W NASZEJ GMINIE ZA ROK 2019/2021.

ZADANIA INEWSTYCYJNE W GMINIE GOLINA W 2019 r.
1.  Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych systemów klimatyzacji przeznaczonych do obsługi:

sali OSP w Kawnicach, świetlicy wiejskiej w miejscowości Rosocha, świetlicy wiejskiej w sołectwie Myślibórz, pomiesz-
czeń w budynku Urzędu Miejskiego w Golinie.
Zadanie wykonano za łączną kwotę 82 410,00 zł brutto.

2.  Dostawa destruktu asfaltowego i kruszywa betonowego do naprawy dróg na terenie gminy Golina.
Przedmiotem zamówienia objęto dostawę i rozłożenie destruktu asfaltowego na poniższych drogach.

Lp Miejscowość/odcinek
Szerokość 

[m]
Długość 

[m]
Powierzchnia 

[m2]
Nr drogi/ 
nr działki

1 Lubiecz 3,5 180 630 nr drogi 472005

2 Przyjma 3,5 170 595 nr drogi 472005

3 Brzeźniak 4,0 800 3200 nr drogi 472020

4 Głodowo 4,0 400 1600 dz. nr 171/1

5 Sługocinek 3,5 450 1575 nr drogi 472010

6 Radolina 3,5 150 525 dz. nr 159/10 

7 Adamów-Kolonia 3,5 500 1750 nr drogi 472009

8 Kawnice 3,5 650 2275 nr drogi 472029

9 Kolno 4,0 300 1200 nr drogi 472028

 Razem 13 350

Wartość wykonania zadania to 394 092,00 zł brutto. 

3.  Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II.
  Budowa dróg/ścieżek dla rowerów na terenie gminy Golina. W  ramach Osi Priorytetowej 3, „Energia” Działania 3.3 

„Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu 
miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 wykonano:
– przebudowę drogi ul. Kościelnej, B. Chrobrego oraz Kilińskiego w Golinie w zakresie przebudowy poboczy na ciągi 

pieszo-rowerowe o łącznej długości 421,5m i szerokości 2,5m, zadanie wykonano za łączną kwotę 296 128,40 zł brutto.
– przebudowę drogi powiatowej nr 3229P – przy ul. Cmentarnej w Golinie w zakresie przebudowy pobocza na ciąg pie-

szo-rowerowy – odcinek o długości 312m i szerokości 2,5m, koszt wykonania zadania za kwotę 167 577,72 zł brutto.
4.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golina, ul. Powstańców Warszawy z odwodnieniem do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. 
  W ramach zadania przebudowano 243 m odcinka drogi i gminnej i chodników ul. Powstańców Warszawy. Wartość 

zadania za łączną kwotę brutto 592 587,76 zł. 
5.  Przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie. 
  W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego kolektora zrzutowego ście-

ków oczyszczonych w Golinie. Wartość zadania za łączną kwotę 215 178,29 zł brutto.
5.  Termomodernizacja Budynku OSP w Adamowie.
  W ramach zadania wykonano docieplenie elewacji budynku OSP w Adamowie. Wartość łączna wykonania zadania 

wyniosła 29 412,00 zł brutto.
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Zadania Inwestycyjne realizowane w latach 2020-2021
1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach. 

Zadanie realizowane z budżetu Gminy Golina za wartość: 3 702 320,62 zł brutto.

2.  Dostawa i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kawnicach. 
Zadanie 1 - Dostawa i montaż boksów szatniowych wraz z ławkami dla Szkoły Podstawowej w Kawnicach.
Wartość zadania 35 783,30 zł brutto.
Zadanie 2 - Dostawa i montaż: mebli, multimedialnej pracowni językowej dla 24 stanowisk uczniowskich, sprzętu AGD 
na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kawnicach.
Zadanie zrealizowane za 195 742,50 zł brutto z budżetu Gminy Golina.

3. Rewitalizacja Osiedla Starówka w  miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego 
w Golinie. 
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Zadanie współ�nansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, działanie 9.2 „Re-
witalizacja miast i  ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” na łączną kwotę brutto 2 223 
154,53zł. 
Przedmiotem inwestycji była rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie, (obręb Golina działka nr 1288/47), 
wpisanego do rejestru zabytków (rejestr zabytków: A-437/179 z dnia 3 kwietnia 1990 r.) i podlegającego ochronie 
na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w  zakresie: układu przestrzenne-
go i  komunikacyjnego, nowych nasadzeń, elementów wyposażenia i  małej architektury, oświetlenia, letniej sceny  
z pergolą, wymiany urządzeń na placu zabaw, ścieżki edukacyjnej. 

4. Rewitalizacja Osiedla Starówka w  miejscowości Golina – nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej 
restauracji Smakosz.

Zadanie współ�nansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, działanie 9.2 „Rewi-
talizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.

DAWNIEJ… DZIŚ…
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Przedmiotem zamówienia była przebudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na usługi społeczne 
i edukacyjno-kulturalne.
Zadanie zrealizowane na kwotę brutto 1 776 796,84 zł. 

5. Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.
Zadanie współ�nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich reali-
zowane w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
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Przedmiotem zamówienia była realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Przebudowa i wyposażenie 
Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”, tj. zaprojektowanie, a następnie realizacja ro-
bót budowlanych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 
Zakres prac obejmował opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przebudowę bu-
dynku w zakresie: wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na nowe PCV oraz drzwi wewnętrznych na płycino-
we, wymiana w części pomieszczeń podłóg drewnianych z wykonaniem nowych wylewek betonowych i docieplenia 
wraz z ułożeniem wykładzin PCV, montaż nowych płytek ceramicznych na podłogach, wymiana instalacji elektrycznej, 
wykonanie pomieszczeń sanitarnych w  tym WC dla osób niepełnosprawnych oraz instalacji sanitarnej, wykonanie 
platformy dla osób niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych i wewnętrznych z wykonaniem nowych 
balustrad i nowych okładzin, roboty malarskie ścian i su�tów, całkowita przebudowa i modernizacja zaplecza kuchen-
nego, wykonanie telebimu, wygłuszenia i kurtyny mechanicznej na scenie, wymiana posadzki na scenie. 
Zadanie zakończone i rozliczone na łączną kwotę brutto 692 890,01 zł.

6. Dostawa i  montaż wyposażenia dla Domu Kultury w  ramach zadania pn. „Przebudowa i  wyposażenie 
Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej
Zadanie współ�nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich reali-
zowane w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Za łączną kwotę 165 631,17 zł brutto s�nansowano zakup:
Okotarowanie sceny, nagłośnienie i oświetlenie sceny oraz urządzenia komputerowe,
meble i wyposażenie różne do pracowni rękodzieła.

7. Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie przebudowy ul. Szarych 
Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Zamówienie publiczne realizowane z udziałem środków pochodzących z do�nansowania, zadania pn.:  „Budowa dróg 
gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnie-
niem do istniejącej kanalizacji deszczowej”,  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopol-
skiego na 2020 r.
Przedmiotem zamówienia była „Przebudowa drogi gminnej w  miejscowości Golina, ul. Szarych Szeregów wraz 
z odwodnieniem” w zakresie budowy jezdni, chodników, zatok parkingowych oraz zjazdów do posesji na odcinku 
o długości około 231 mb.
Zakres zamówienia obejmował przygotowanie terenu pod budowę, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, roboty 
rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, krawężniki i obrzeża, nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
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nawierzchni miejsc postojowych, zatok postojowych, zjazdów i chodników z kostki betonowej brukowej, oznakowa-
nie i roboty wykończeniowe. 
Zadanie zrealizowane na kwotę brutto 581 035,15 zł. 
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8. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina – Budowa kanalizacji sanitarnej i sie-
ci wodociągowej Węglew – Kraśnica. 
Przedmiot zamówienia obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Węglew  i Kraśnica oraz budowę 
sieci wodociągowej dla terenów osiedli mieszkaniowych położonych w miejscowości Węglew – Kraśnica, w gminie 
Golina. W ramach inwestycji wybudowano kanalizację sanitarnej zlokalizowaną w m. Węglew i Kraśnica gm. Golina na 
terenie jed. ewid. Golina 301001_5; obręb 0021 Węglew, dz. nr 399/1, 402, 412/1, 974, 975, 417/4, 972, 405/1; obręb 
0011 Kraśnica, dz. nr 146, 167, 190, 439, 179/1, 176/6, 440. 
Zakres prac obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami do granicy posesji 
w miejscowościach Kraśnica i Węglew, gm. Golina. Ze względu na ukształtowanie terenu wybudowano dwie prze-
pompownie ścieków przy ul. Makowej w Kraśnicy P.Ś.1. (działka nr 176/6) oraz przy ul. Stefana Batorego w Węglewie 
P.Ś.2 (działka nr 972). Ścieki z przepompowni odprowadzane są kolektorami tłocznymi do istniejącej studni rewizyjnej 
zlokalizowanej na kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Batorego w Węglewie. Kanalizację sanitarną i tłoczną włączono 
do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na realizowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew w ramach za-
dania pn.: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI. W ramach 
inwestycji wybudowano również sieć wodociągową zlokalizowaną w m. Węglew i Kraśnica gm. Golina na terenie jed. 
ewid. Golina 301001_5; obręb 0021 Węglew, dz. nr 248, 399/1, 402, 412/1, 973, 974, 975, 976, 417/4, 418/2; obręb 0011 
Kraśnica, dz. nr 190, 167, 168/2, 166/2, 439, 176/6, 440. 6.
Zadanie realizowane na kwotę brutto 818 328,35 zł.
Projekt do�nansowany ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

9. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w  Golinie na „Gminny Klub Malucha” w  zakresie zmiany 
sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową oraz budową placu zabaw.
Zadanie współ�nansowane ze środków „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w  wieku 
do 3 lat „MALUCH+” 2020.
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Zakres prac obejmował m.im.:
– roboty rozbiórkowe: stolarka okienna i drzwiowa, mury i okładziny ścian, posadzki, instalacje sanitarne i elektryczne;
– roboty budowlane wewnątrz budynku: posadzki, tynki i okładziny wewnętrzne, roboty malarskie i stolarskie, dosta-

wę i montaż wyposażenia i mebli oraz na zewnątrz budynku: schody i podjazd wraz z balustradą, ścianka ogniowa, 
elewacja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. 

– plac zabaw z wyposażaniem i ogrodzeniem.
Zadanie realizowane na kwotę brutto 397 290,00 zł.
9.1. Dostawa i montaż wyposażenia do Klubu Malucha w ramach projektu „Kącik Skrzata – Gminny Klub 

Malucha”. 
Zadanie realizowane przy udziale wsparcia �nansowego na realizację zadań określonych w Resortowym progra-
mie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.
W ramach tego zadania zakupiono niezbędny sprzęt do profesjonalnego funkcjonowania placówki: urządzenia 
komputerowe i multimedialne, sprzęt AGD, wyposażenie kuchenne i inne 
Łącza wartość wyposażania wyniosła: 64 171,92 zł brutto

9.2. Dostawa i montaż wyposażenia do Klubu Malucha w związku z utworzeniem nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w Gminie Golina w ramach projektu „Klub Malucha – dobry start dla dziecka rodzica.
Zadanie współ�nansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Numer i nazwa działania: Oś priorytetowa 6: Rynek pra-
cy; Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi 
dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki 
nad małymi dziećmi (nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0091/19).
W ramach tego zadnia zakupiono: meble pod wymiar, zabawki oraz akcesoria edukacyjne.
Na łączną kwotę123 781,04 zł brutto

10.  Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ 
Zadanie współ�nansowane ze środków wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015-2020. Edycja 2020.
Koszt wykonania zadania: 78 200,00 zł brutto. 
10.1. Dostawa i montaż wyposażenia do Dziennego Domu „Senior+
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Zadanie współ�nansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
Zakupiono: meble, meble na wymiar i wyposażenie różne, sprzęt RTV i AGD.
Łącza wartość wyposażania wyniosła: 111 288,82 zł brutto.

11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeźniak - obręb Brzeźniak.
Zadanie realizowana przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych 
na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych (FOGR).
Zakres robót obejmował m.in.: roboty przygotowawcze, wykonanie koryta, wykonanie podbudowy pod nawierzch-
nie, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe, roboty porządkowe.
Koszt wykonania zadania: 360 959,24 zł brutto.

12. Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na 
terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach w ramach programu „Deszczówka” – do�nansowanego przez 
Wojewodę Wielkopolskiego.
Koszt wykonania zadania: 57 496,57 zł brutto.

13. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglewie.
Zakres prac obejmował w szczególności:
– rozbudowę i modernizację budynku stacji uzdatniania wody,
– demontaż istniejącego i montaż nowego ogrodzenia ,
– zagospodarowanie terenu stacji uzdatniania wody,
– wykonanie trzech zbiorników retencyjnych, izolowanych, zabezpieczonych antykorozyjnie posadowionych na płytach 

fundamentowych oraz demontaż dwóch istniejących zbiorników retencyjnych wraz z płytami fundamentowymi, 
– naprawę (odbudowę) odstojnika wód popłucznych oraz modernizacja przepompowni wód popłucznych,
– wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, siły i gniazd wtykowych 230V, połą-

czeń wyrównawczych, instalacji sterowniczej i AKPiA, 
– modernizację systemu uzdatniania wody na bazie istniejących ujęć wody wraz budynkiem technologicznym 

i obiektami towarzyszącymi,
– wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan wraz z wymianą istniejącej armatury,
– wykonanie ogrzewania i wentylacji,
– wykonanie zewnętrznej sieci technologicznych wraz z armaturą, 
– montaż agregatu prądotwórczego, 
– rozruch technologiczny, próby eksploatacyjne oraz dokonanie przeszkoleń pracowników �rmy zarządzającej obiektem, 
– wykonanie i uzyskanie pozytywnych analiz �zyko-technicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej min. 2 analizy,
– demontaż i montaż instalacji technologicznej wraz z urządzeniami pomiarowymi i armaturą, wprowadzenie auto-

matyzacji procesów uzdatniania wody oraz monitoringu,
– wykonanie tymczasowego układu uzdatniania i zasilania wodociągu publicznego w wodę na czas rozbudowy i mo-

dernizacji SUW. 
Wartość zadnia 2 828 893,84 zł brutto.
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Do końca czerwca 2021 roku zrealizowano i rozliczono niżej wymieniony zakres prac za kwotę 353 959,89 zł brutto. 
a) stan surowy – dobudowa,
b) fundamenty pod zbiorniki wyrównawcze,
c) sieci wodno-kanalizacyjne zewnętrzne międzyobiektowe,
d) tymczasowe pompowanie wody uzdatnionej do sieci wodociągowej na czas prowadzenia robót.
Łączna wartość zadania 2 862 581,06 zł brutto.

14. Przebudowa dróg w m. Golina - ul. Wojska Polskiego, Bema, Dąbrowskiego
Inwestycja do�nansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wartość zadania 694 979,32 zł brutto.
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Przedmiotem była przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina – przebudowa dróg ul. 
Wojska Polskiego, Bema, Dąbrowskiego (Dz. ewid. nr 1768, 1775, 1767, 1761/1, 1760, 2173).
Przedmiot robót obejmował w szczególności:
– roboty przygotowawcze,
– roboty rozbiórkowe,
– odwodnienie,
– roboty ziemne,
– krawężniki i obrzeża,
– nawierzchnię jezdni,
– nawierzchnie na skrzyżowaniu wyniesionym,
– nawierzchnie zjazdów i chodników,
– roboty wykończeniowe,
– oznakowanie poziome i pionowe,
– zagospodarowanie terenów zielonych.
Zadanie zakończono i rozliczono.

15. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap III - budowa ciągu pie-
szo-rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina.
Przedmiotem zamówienia była budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,00m w m. Kraśnica i długości 0,509 
km wzdłuż drogi gminnej. Projekt zakładał wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z be-
tonu asfaltowego oraz odmulenie istniejących rowów przydrożnych odwadniających. Zakres prac obejmował także 
przebudowę istniejących zjazdów na zlokalizowane wzdłuż planowanej inwestycji działki. Inwestycja obejmuje działki 
numer: 167, 166/2, 168/2, 146, 266/14, 191/2 obręb Kraśnica.
Przedmiot prac  obejmował w szczególności: 
– roboty przygotowawcze,
– roboty ziemne,
– nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego - 1 263m2,
– nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - 2,5m2,
– nawierzchnia zjazdów - 170m2,
– nawierzchnia jezdni - 174 m2,
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– urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
– elementy ulic, zieleń drogowa,
– kanalizacja deszczowa.
Inwestycja współ�nansowana ze środków Unii Europejskiej w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020.
Wartość inwestycji 688 781,24 zł brutto.

16. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Spławie oraz Przyjma - Cegielnia  obręb Adamów.
Przedmiotem zadania była przebudowa dróg gminnych:
a) Przyjma - Cegielnia odcinek o długości 0,347 km i szer. jezdni 4,0 m.
 Teren, na którym wykonano prace budowlane obejmowały działki numer 22, 30 obręb Adamów, jednostka ewi-

dencyjna Golina obszar wiejski.
b) Spławie odcinek o długości 0,267 km i szer. jezdni 4,0 m.
 Teren, na którym wykonano prace budowlane zlokalizowane są w m. Spławie. Inwestycja obejęła działkę numer 390 

obręb Spławie, jednostka ewidencyjna Golina obszar wiejski.
Przebudowa ww. dróg polegała na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz wyko-
nanie poboczy z kruszywa. Zakres prac obejmował także przebudowę istniejących zjazdów.
Przedmiot umowy obejmował w szczególności:
– roboty przygotowawcze,
– wykonanie koryta,
– wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
– wykonanie nawierzchni,
– roboty wykończeniowe, w tym oznakowanie pionowe,
– roboty porządkowe.
Wartość zadania 293 208,63 zł brutto.
Inwestycja współ�nansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

17. Przebudowa drogi w m. Golina - ul. Partyzantów.
Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi gminnej wraz z  odwodnieniem w  miejscowości Golina - 
przebudowa drogi ul. Partyzantów (dz. ewid. nr 2116, 1844; 1831/7; 1845/9, 2118).
Przedmiot zadania obejmował w szczególności:
– roboty przygotowawcze,
– odwodnienie,
– roboty ziemne,
– krawężniki i obrzeża,
– nawierzchnię jezdni wraz ze skrzyżowaniami,
– przejścia dla pieszych wyniesione,
– nawierzchnie zjazdów, zatok i chodników,
– roboty wykończeniowe, w tym oznakowanie poziome i pionowe oraz zagospodarowanie terenów zielonych.
Zadanie zrealizowane za łączną kwotę 688 781,24 zł brutto.
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Inwestycja do�nansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
18. Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 

Zadanie do�nansowywane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu 
„Szatnia na medal”.

Zadanie: 121 607,66 zł
Do�nansowanie: 58 425,00 zł

Realizacja projektu podniosła standard użytkowy stadionu sportowego i zapewniła lepsze warunki sanitarne dla za-
wodników biorących udział w treningach i zawodach sportowych. Kompleksowo wyposażony obiekt stał się atrakcyjną 
bazą do organizowania różnego rodzaju rozgrywek sportowych.
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Projekt pn. „Kącik Skrzata – Gminny Klub Malucha” zakładał utworzenie nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym nad 
19 dziećmi w wieku 1-3 lat z gminy Golina, które ma miejsce w wydzielonym segmencie Szkoły Podstawowej im. Juliusza 
Słowackiego w Golinie, ul. Wolności 20. Zadanie zostało realizowane przy udziale wsparcia �nansowego Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 667 000 zł.
Wartość do�nansowania: 533 600,00 zł
Wkład własny gminy: 133 400,00 zł
Jest to pierwsza instytucja opieki nad dziećmi do lat 3 utworzona przez JST na terenie gminy. Wydzielony segment budyn-

ku szkoły podstawowej został poddany przebudowie i adaptacji. W klubie znajduje się sala pobytu, kuchnia pomocnicza, po-
mieszczenie biurowe, łazienka dla dzieci, wc dla personelu, wc dla osób niepełnosprawnych, schowek porządkowy, szatnia.

W ramach programu dokonano zakupu wyposażenia Klubu, aby zapewnić dzieciom odpowiedni standard opieki, edu-
kacji i rozwoju w warunkach zbliżonych do warunków domowych. 

Na milusińskich czeka również zagospodarowany plac zabaw.
Utworzenie i s�nansowanie 21 miesięcy funkcjonowania placówki, począwszy od lutego 2021 r. do 31 października 

2022 r. jest możliwe również dzięki wsparciu funduszy unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społeczne-
go w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 6.4. Wsparcie aktyw-
ności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie: 6.4.1. Wsparcie 
aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.)

W  ramach projektu pn. „Klub Malucha – dobry start dla dziecka i  rodzica” Gmina Golina otrzymała do�nansowanie 
w kwocie 936 857,60 zł. Całkowita wartość projektu wynosi: 996 707,60 zł.

Dzięki temu dzięki temu wsparciu rodzice pracujący (do których zaliczamy również osoby przebywające na urlopie 
macierzyńskim i rodzicielskim) doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą 
mogli utrzymać zatrudnienie.

W ramach projektu dokonaliśmy wyposażenia w niezbędny sprzęt, meble i materiały dydaktyczne wyżej wspomnia-
nych pomieszczeń na kwotę ponad 120 tys zł.

Opiekę nad dziećmi sprawuje 4 osobowy zespół wykwali�kowanych i doświadczonych opiekunek na czele z Panią 
Dyrektor Mariką Koszal-Adamczyk. Dodatkowo zatrudniony został dietetyk, intendent i  kucharka, którzy dbają o pysz-
ne posiłki przygotowane zgodnie z  wymaganiami dla danej grupy wiekowej opracowanych przez Instytut Żywności 
i Żywienia w Warszawie.

OD MALUCHA DO SENIORA 
METAMORFOZA GOLIŃSKIEJ 

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
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CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Realizacja zadania pt. „Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz” pozwoliła na stworzenie miejsca 

aktywizacji i integrqacji mieszkańców z gminy Golina. Modernizacja budynku została do�nansowana przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość zadania to kwota sięgająca blisko 1,8 mln zł, z czego do�nansowanie wyniosło 1,5 mln zł.
Budynek pełni funkcję Centrum Aktywności Lokalnej,  w którym mieści się: Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych (do-

�nansowany z Programu Rządowego Senior +), pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bank Żywności, 
biuro Spółdzielni Socjalnej „Aktywni Razem”, a także baza lokalowa dla organizacji pozarządowych oraz instytucji kultural-
nych z terenu gminy.

Samorząd gminny wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób starszych złożył w maju 2020 roku wniosek do Wielko-
polskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w  ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 
2020, Moduł I. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+. Udało się pozyskać blisko 154 tys. zł do�nansowania. 
Zadanie dzięki tym środkom i wkładu własnego Gminy Golina w kwocie blisko 48 tys. zł było realizowane do 31 stycznia 
2021 r. W 2021 r. Gmina Golina otrzymała kolejne do�nansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Wie-
loletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021, Moduł II. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+. 
Od maja 2021 r. z usług i oferty placówki korzysta 20 seniorów, mieszkańców Gminy Golina. Uczestniczą oni na co dzień 
w szeregu zajęć: animacyjnych, �zjoterapeutycznych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, 
a także z opieki pielęgniarki i wsparcia psychologa. Uczestnikom zapewniony  jest ciepły posiłek każdego dnia oraz pomoc 
w dotarciu do placówki. Odbywa się szereg pogadanek, wykładów, spotkań z kulturą i sztuką, wyjazdów, interakcji mię-
dzypokoleniowych oraz zajęć, które przyczyniają się do realizacji pasji i rozwoju zainteresowań seniorów.

Całkowita wartość projektu to ponad 236 tys. zł Wartość do�nansowania: 56 950,00 zł.
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DOM KULTURY W GOLINIE PO PRZEBUDOWIE 
NA POTRZEBY PROWADZENIA EDUKACJI KULTURALNEJ

Inwestycja obejmowała przebudowę i modernizację budynku, w tym: wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę podłóg, 
montaż płytek ceramicznych, remont toalet, wykonanie platformy dla niepełnosprawnych, prace malarskie. Projekt zakładał 
również dostawę i montaż wyposażenia (sprzęt nagłaśniający, meble – krzesła, stoły, okotarowanie, oświetlenie, projektor 
multimedialny, wyposażenie pracowni garncarskiej i rękodzielnictwa, zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego).
Nowoczesny obiekt daje możliwość na profesjonalne prowadzenie zajęć artystyczno-kulturalnych, aktywne korzystanie 
z pracowni muzycznej, rękodzielniczej oraz komputerowej.

Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach działania „Podstawowe usługi i  odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Do�nansowanie ze środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 430 776 zł.
Wkład własny Gminy Golina wynosi  427 745,18 zł.
Koszt prac budowlanych wyniósł nieco ponad 690 tys. zł a koszt wyposażenia ponad 160 tys. zł.
Wartość całkowita projektu: 858 521,18 zł.
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W dniu 24 września 2021 r., miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie dla całej naszej 
społeczności gminnej. Dokonano bowiem uroczystego otwarcia „Kącika Skrzata” – Gmin-
nego Klubu Malucha, Dziennego Domu Senior+ oraz Domu Kultury w Golinie.

„Kącik Skrzata”- Gminny Klub Malucha funkcjonuje w wydzielonym segmencie budyn-
ku Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Golinie od lutego br. Chociaż dzieci od roku 
do 3 lat poznały już bogato wyposażoną placówkę to dopiero teraz została ona o�cjalnie 
otwarta. Nie zabrakło symbolicznego przecięcia wstęgi i poświęcenia pomieszczeń. Za-

proszeni goście przynieśli najmłodszym prezenty. Były piłki, misie i klocki, które skupiły na sobie ciekawość i wywołały 
ogromną radość na buźkach naszych milusińskich.

Zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia obiektu, podziwiania kolorowych murali, na zewnątrz i wewnątrz budyn-
ku oraz uczestnictwa w wokalnych zajęciach z udziałem naszych skrzacików. W podziękowaniu za przybycie, każdy z gości 
otrzymał upominek w postaci szklanego słoiczka z roślinnością imitującą poszycie leśne, które stanowi swoiste nawiąza-

UROCZYSTE OTWARCIE PLACÓWEK 
„Kącika Skrzata” – Gminnego Klubu Malucha
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Kolejną niezwykle potrzebną inwestycją, którą o�cjalnie i niezwykle uroczyście otwar-
to był Dzienny Dom Senior+, który mieści się w budynku Centrum Aktywności Lokalnej, 
gdzie funkcjonuje również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Bank Żywności. Budynek 
jest również bazą lokalową dla organizacji pozarządowych i  kulturalnych. Przebudowa 
i nadanie nowej funkcji budynku po restauracji „Smakosz” była możliwa w ramach projektu 

Dziennego Domu Senior+

nie do nazwy placówki i jego dekoracji oraz wyposażenia. „Kącik Skrzata” – Gminny Klub Malucha powstał dzięki wsparciu 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wie-
ku do lat 3 „MALUCH+”, edycja 2020. Całkowita jego wartość to ponad 670 tys. zł. W tym do�nansowanie wynosiło 533 tys. 
zł, a wkład własny samorządu Goliny był na poziomie 133 tys. zł. Działalność Gminnego Klubu Malucha do października 
przyszłego roku jest możliwa dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki projektowi „Klub Malucha - dobry start dla dziecka i rodzica”, 
Gminie udało się pozyskać ponad 900 tys. zł, przy całkowitej wartości niespełna 997 tys. zł.
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„Rewitalizacja osiedla Starówka w miejscowości Golina”. Projekt obejmował również zadanie dotyczące rewitalizacji zabyt-
kowego Parku Miejskiego w Golinie. Inwestycja współ�nansowana była przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i z budżetu 
państwa. Całkowita wartość projektu to ponad 4 mln zł. W tym do�nansowanie z WRPO wynosiło ponad 3 mln zł, a wkład 
własny gminy Golina to 608 tys. zł. W maju 2020 roku Gmina złożyła wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020, Moduł I. Utworzenie i wyposaże-
nie Dziennego Domu Senior+. Udało się pozyskać blisko 154 tys. zł do�nansowania. Zadanie dzięki tym środkom i wkładu 
własnego Gminy Golina w kwocie blisko 48 tys. zł było realizowane do 31 stycznia 2021 r. W 2021 r. Gmina Golina otrzyma-
ła kolejne do�nansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, 
edycja 2021, Moduł II. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+. Od maja 2021 r. z usług i oferty placówki 
korzysta 20 seniorów, mieszkańców Gminy Golina. Uczestniczą oni na co dzień w szeregu zajęć: animacyjnych, �zjote-
rapeutycznych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, a także z opieki pielęgniarki i wsparcia 
psychologa. Uczestnikom zapewniony jest ciepły posiłek każdego dnia oraz pomoc w dotarciu do placówki. Odbywa się 
szereg pogadanek, wykładów, spotkań z  kulturą i  sztuką, wyjazdów, interakcji międzypokoleniowych oraz zajęć, które 
przyczyniają się do realizacji pasji i rozwoju zainteresowań seniorów. 

Całkowita wartość projektu to ponad 236 tys. zł. Wartość do�nansowania: 56 950,00 zł.

Finał uroczystości odbył się w budynku Domu Kultury, który przeszedł ogromną prze-
mianę, dzięki pracom remontowo-budowlanych wykonanych w  ramach projektu pn. 
„Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenie edukacji 
kulturalnej.

W  wielofunkcyjnym, nowoczesnym obiekcie budowlanym prowadzone są zajęcia 
artystyczno-kulturalne oraz inicjatywy społeczne, które mają charakter stały lub cykliczny. 

Koszt prac budowlanych wyniósł nieco ponad 690 tys. zł a koszt wyposażenia ponad 160 tys. zł.

Domu Kultury w Golinie
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Podczas uroczystego otwarcia trzech placówek w  Golinie poświęcenia pomieszczeń dokonał ks. Dziekan Andrzej 
Urbański – proboszcz golińskiej para�i. To niezwykłe wydarzenie swoją obecnością zaszczycili posłowie: Witold Czarnecki, 
Leszek Galemba, Tomasz Piotr Nowak, Monika Donke-Cieślewicz, zastępca dyrektora wydziału polityki społecznej w Wiel-
kopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Czesław Kruczek – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i  Nauki w  Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Małgorzata Waszak-Klepka, przewodnicząca Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego wraz z radnymi Zo�ą Itman i Robertem Popkowskim, Stanisław Bielik, Starosta Koniński wraz z Żanettą 
Matlewską, przewodniczącą Rady Powiatu Konińskiego i jednocześnie prowadzącą uroczystość otwarcia, Anna Górzna, 
zastępca burmistrza Goliny i  jednocześnie sekretarz Goliny, Janina Adamczewska, skarbnik Goliny, Wojciech Wojdyński, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Golinie, oraz samorządowcy z zaprzyjaźnionych gmin, pracownicy wydziału inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Golinie a także przedstawiciele instytucji współpracujących.

Uroczystości podsumowujące otwarcie trzech placówek było doskonałą okazją do wręczenia odznaki honorowej 
 „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” przyznaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Otrzymały je: 
Żanetta Matlewska, przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego i Anna Kapturska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
w Golinie. Uroczystego odczytania laudacji i wręczenia odznaczeń dokonała Małgorzata Waszak-Klepka, przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

– Za całokształt działalności zawodowej i społecznej, wspieranie wszechstronnego środowiska miejskiego i wiejskiego, reali-
zację zadań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Wielkopolski.

Nie zabrakło również podziękowań dla osób, które okazały wsparcie i zaangażowanie przy realizacji przedsięwzięć ma-
jących ogromne znaczenie w życiu lokalnej społeczności. Na szczególne uznanie zasłużyli pracownicy Urzędu Miejskiego 
z działu inwestycji.

– Jestem przekonana, że uroczyście otwarte placówki staną się miejscem wielu sukcesów, a dzisiejszy dzień zapisze się na 
kartach historii naszej małej ojczyzny – tymi słowami Żanetta Matlewska, prowadząca wydarzenia, podsumowała uroczystość.

 Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na ob-
szarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Do�nansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło blisko 431 tys. zł.

Wartość wszystkich trzech zadań to blisko 4,6 mln zł, z czego 3,5 mln ze środków zewnętrznych.
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INWESTYCJE W OŚWIATĘ W GMINIE GOLINA 
INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

Samorząd gminy Golina zdaje sobie doskonale sprawę, że inwestycja w oświatę to inwestycja w przyszłość. Otacza więc 
szczególną troską wszystkie placówki oświatowe działające w gminie Golina. Głównym celem stało się z jednej strony roz-
poznanie problemów oraz określenie lokalnych priorytetów oświatowych, z drugiej zaś – opracowanie zgodnego z nimi 
planu działań i decyzji �nansowych. Wszystko po to, by w miarę możliwości zapewnić stabilność oraz stały wzrost �nan-
sowania edukacji, bez których w ogóle niemożliwe jest zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy. 
Pragniemy stwarzać warunki na miarę XXI wieku stąd, między innymi, decyzja i realizacja rozbudowy Szkoły Podstawowej 
w Kawnicach. Dzięki inwestycji uzyskaliśmy 12 sal lekcyjnych, pracownie komputerową i językową, gabinet pielęgniarski, 
logopedyczny, pokój nauczycielski , szatnie oraz pomieszczenia sanitarne. Warto dodać iż budynek pozbawiony jest barier 
architektonicznych poprzez zastosowanie windy oraz podjazdów dla niepełnosprawnych. Inwestycja w stu procentach 
zrealizowana z budżetu gminy. Łączna wartość: 3 702 320,62 zł brutto.

Ponadto w szkole w Kawnicach zrealizowano:

PROGRAM DESZCZÓWKA
Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie Szkoły Podsta-

wowej w Kawnicach była kolejną inwestycją zrealizowaną na terenie szkoły podstawowej w Kawnicach. Przedsięwzięcie zostało 
do�nansowane w 70 % przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. „Deszczówka”.

Projekt miał na celu zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku placówki. Wody opadowe odprowadzane 
są do nowego zbiornika retencyjnego i zagospodarowane na terenie szkoły do podlewania terenów zielonych. Ponadto 
wykonana instalacja ułatwi pielęgnację terenu. Z terenów zielonych korzystają wszyscy uczniowie i nauczyciele w ramach 
lekcji na łonie natury. Przedsięwzięcie ma pozytywny wpływ na kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów Szko-
ły Podstawowej i Przedszkola. Należy dodać, że występująca roślinność okala boisko Orlik. W pobliżu znajduje się również 
siłownia, z której korzystają mieszkańcy sołectwa Kawnice i Węglew oraz budynek Przedszkola Publicznego. Wykonanie 
systemu retencji ma korzystny wpływ na ochronę zieleni wokół budynku szkolnego a także spowodował, że droga do 
szkoły oraz przedszkola jest przyjaźniejsza dla korzystających.

Wartość projektu – 57 496,57 zł.
Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 40 247,60 zł.
Wkład własny Gminy Golina – 17 248,97 zł.

– powstał plac zabaw dla dzieci,
– zakupiono ekran interaktywny do sali w nowym skrzydle szkoły,
– z projektu ekologicznego zakupiono ekran interaktywny – (do sali biologicznej w nowym skrzydle szkoły) i stację po-

gody,
– wyremontowano wejście do szkoły ( od strony drogi 92) ( założono nowe balustrady oraz „podłogę z paneli” zamiast płytek),
– zakupiono laptoptopy wspierające edukację zdalną,
– założono z kostki brukowej schody do małego przedszkola oraz podjazd,
– utwardzony został parking od strony Węglewa.



24

GO
NI

EC
 G

O
LI

ŃS
KI

 • 
GR

UD
ZI

EŃ
 2

02
1

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PRZYJMIE
Szkoła wzbogaciła się o sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne z projektu na wyposażenie pracowni geogra�i, 

�zyki, chemii i biologii. Są to między innymi: 
– monitory multimedialne E-BOARD VD, 
– platforma ATLAS ON-LINE, 
– komputery DELL, 
– wiatromierze, 
– amperomierze, 
– siłomierze,
– sensedisc,
– robot do nauki kodowania,
– sprzęt komputerowy do nauki zdalnej. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOLINIE
– zakupiono laptopy w ramach wyposażenia szkół do realizacji zdalnego nauczania za łączna kwotę 23 110,00 złotych,
– zakupiono pomoce dydaktyczne do klasopracowni bloku przyrodniczego w ramach rezerwy oświatowej 0,4 % zakup 

za łączną kwotę 75 000 złotych. W wyposażeniu między innymi: 4 monitory Interaktywne 55 Cali Artek, 3 tablety Ein-
stein z Pakietami Czujników biologia+�zyka+chemia , wizualizer, 6 mikroskopów, 10 robotów Jium Box, urządzenie 
wielofunkcyjne HP oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne do geogra�i, biologii, chemii i �zyki. 

– w ramach realizacji projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 łączna kwota 23 707,02 zł – pozyskano aparat fotogra-
�czny ze statywem i torbą, 25 tabletów, 1 laptop. 

– uzyskano do�nansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” 
w kwocie 14 000 złotych. 

– w trakcie realizacji projekt „ Laboratorium Przyszłości” kwota wsparcia 30 000 złotych
– zrealizowano PROGRAM DESZCZÓWKA – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina.
Projekt miał na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina w zakresie budowy syste-

mu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z  instalacją rozprowadzającą na terenie Szkoły Podstawowej 
w Radolinie.

Wartość projektu – 53 600,94 zł.
Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 37 500,00 zł.
Wkład własny Gminy Golina – 16 100,94 zł.
Zadanie współ�nansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. „Deszczówka”.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W GOLINIE
– w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 89 900 zł, przy zaangażowaniu środków własnych gminy 

w wysokości 20%, doposażona została szkolna kuchnia i stołówka. Zakupiony został nowy, kompletny sprzęt kuchen-
ny oraz zastawa na stołówkę. Dzięki temu kuchnia i  stołówka pracować może bez zakłóceń i awarii, a duża grupa 
dzieci korzysta ze świeżych posiłków, przygotowywanych na miejscu. Kuchnia wydaje średnio ok. 180 - 200 obiadów 
dziennie, a dzieci przedszkolne korzystają również ze śniadań i podwieczorków. Z naszego kuchennego wyposażenia 
korzysta również znajdujący się w budynku szkoły Gminny Klub Malucha.

– aby podnieść komfort organizowanych w szkolnej auli uroczystości, także przeprowadzanych tutaj konkursów i egza-
minów ósmoklasisty, władze gminy zakupiły do tego pomieszczenia klimatyzację. Koszt inwestycji wyniósł 20 910 zł .

– dzięki środkom z  budżetu placówki wzbogaciło się wyposażenie szkoły w  urządzenia wielofunkcyjne, niezbędne 
w codziennej pracy, przygotowaniu pomocy dla uczniów, uatrakcyjnianiu działań szkolnych. Przeznaczona została na 
ten cel kwota 23 990 zł.

– zrealizowano projekt „Wyposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Golina w sprzęt i pomoce naukowe potrzeb-
ne do prowadzenia edukacji przyrodniczej” w szkole pojawiła się stacja pogody, nowoczesny monitor dotykowy, wiele 
gier planszowych i innych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach biologii, przyrody, geogra�i. Koszt 
tej inwestycji wyniósł 17 000 zł .

– zakupiono laptopy do zdalnego nauczania za kwotę 55 723 zł . 
– zaplanowano w  bieżącym roku z  budżetu szkoły remont ogrodzenia szkolnego, na który przeznaczono kwotę 

3 000 zł.
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Plac zabaw przy SP w Kawnicach Klimatyzacja w SP Golina

Sprzęt kuchenny na stołówkę w SP Golina Ekrany multimedialne w szkołach

Wyposażenie klas przyrodniczych Sprzęt komputerowy 

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna przy SP Golina Patio przy SP w Kawnicach
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„BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK” 
OSP W GMINIE GOLINA

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Golina stanowią ważny element krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego bezpieczeństwa naszej małej ojczyzny.

W dziesięciu Ochotniczych Strażach Pożarnych zrzeszonych jest ponad 1400 strażaków. Druhowie mają do dyspozycji 
nowoczesny sprzęt, w tym nowe samochody , niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyremontowane bazy lokalo-
we. Strażacy ochotnicy nie tylko ratują ludzkie życie i mienie, ale biorą również w akcjach charytatywnych i społecznych. 
A wszystkie remizy strażackie służą lokalnej społeczności jako świetlice wiejskie, stając się centrum kulturalne w wioskach. 

OSP W WĘGLEWIE 
ZAKUP ŚREDNIEGO WOZU BOJOWEGO 

WRAZ ZE SPRZĘTEM RATOWNICZO-GAŚNICZYM
Przedmiot zamówienia obejmował dostawę średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 

z napędem 4x4, wyposażony m.in. w autopompy, maszt oświetleniowy, urządzenia elektryczne pojazdu uprzywilejowa-
nego oraz pozostałe urządzenia techniczno-elektroniczne. 

Kwota całkowita: 755 958,00 zł
Wkład Gminy Golina: 355 958,00 zł
Do�nansowanie pochodzące ze środków publicznych Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego: 400 000,00 zł.

OSP W PRZYJMIE 
ZREALIZOWAŁA PRZEDSIĘWZIĘCIE 

ZAKUPU SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO DLA JEDNOSTKI
Wyposżenie OSP w Przyjmie w nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy zwiększyło możliwość ochrony środowi-

ska, zwłaszcza obszarów chronionych, w tym NATURA 2000, przyczyniło się do redukcji emisji do atmosfery toksycznych 
produktów spalania: H2S, SO2, CO2, CO, NOx w  przypadku pożarów oraz ochrony przed skażeniem powietrza, wody 
i gleby na skutek przedostania się do środowiska różnych substancji, w tym niebezpiecznych. Realizacja inwestycji po-
zwoliła na szybsze i skuteczniejsze podjęcie akcji ratowniczych co przełożyło się na możliwość lepszej ochrony środowiska 
w zakresie przeciwdziałania ich degradacji. Dodatkowo skrócenie czasu podjęcia akcji ograniczyło długość oddziaływania 
zagrożeń na środowisko naturalne.

Przedsięwzięcie do�nansowano z:
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 110 000,00zł,
– Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 250 000,00 zł
– budżetu Gminy Golina w wysokości 389 771,00 zł, 
– budżetu Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyjmie w wysokości 10 000,00 zł.
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OSP  ADAMÓW
Zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu izolacji termicznej elewacji budynku. Przedsięwzięcie nie tylko po-

prawiło estetykę budynku, ale także wpłynęło na zmniejszenie zapotrzebownia na energię cieplną w sali OSP, która na co 
dzień jest miejscem spotkań i aktywizacji mieszkańców.

Koszt wykonania zadania: 31 800,00 zł. brutto. 

OSP W KAWNICACH
Zrealizowano inwestycję pn. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach poprzez wymia-

nę źródła ciepła polegała na termomodernizacji budynku OSP w  Kawnicach poprzez zakup, dostawę i  montaż pieca 
gazowego o mocy 40 kW oraz modernizacja c.o. i c.w.u. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach.

Przedsięwzięcie do�nansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. Wartość inwestycji wyniosła 39 800,00zł, z czego 30 000,00 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wkład własny OSP w Kawnicach wyniósł 9 800,00zł.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
Dzięki skutecznym pozyskiwaniu �nansowych środków zewnętrznych osiem jednostek Ochotnych Straży Pożarnych 

z terenu gminy Golina otrzymało do�nansowanie w ramach Programu Modernizacja budynków OSP z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekty obejmowały zakup i montaż instalacji fotowol-
taicznych na budynkach straży, których w efekcie łączna moc instalacji wyniosła 34,46 kW. Dzięki do�nansowaniu z bu-
dżetu WFOŚiGW Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały wsparcie w realizacji następujących przedsięwzięć:

• Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie zrealizowała inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 
3,7kW na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Adamowie w kwocie łącznej 23 542,20 zł z czego 21 187,00 zł sta-
nowi dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu.

• Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie zrealizo-
wała inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 4,62kW na budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie w kwo-
cie łącznej 27 606,12 zł z czego 22 805,00 zł 
stanowi dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu.

• Ochotnicza Straż Pożarna w  Kawnicach 
zrealizowała inwestycję pn. Zakup i  mon-
taż instalacji fotowoltaicznej o  mocy 3,7 kW 
na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Kawnicach w  kwocie łącznej 23 542,20 zł 
z czego 19 044,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW 
w Poznaniu.

• Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśnicy zrealizowała inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,7 
kW na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy w kwocie łącznej 23 500,00 zł z czego 22 805,00 zł stanowi 
dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu.

• Ochotnicza Straż Pożarna w Przyjmie zrealizowała inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 
4,62kW na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyjmie w kwocie łącznej 27 606,12 zł z czego 22 805,00 zł stanowi 
dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu.

• Ochotnicza Straż Pożarna w Rososze zrealizowała inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 
3,7 kW na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rososze w kwocie łącznej 23 500,00 zł z czego 19 044,00 zł stanowi 
dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu.

• Ochotnicza Straż Pożarna w Spławiu zrealizowała inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,62kW na 
budynku OSP w Spławiu w kwocie łącznej 27 601,20 zł z czego 24 105,00,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu.

• Ochotnicza Straż Pożarna w Węglewie zrealizowała inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 
3,7kW na budynku OSP w Węglewie w kwocie łącznej 23 500,00 zł z czego 20 344,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW 
w Poznaniu.

Wkład własny OSP s�nansował Samorząd Gminny.
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WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI 
SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW

Samorząd gminny nieustannie wspiera inicjatywy oddolne mieszkańców i korzysta z różnych możliwości pozyskiwania 
środków zewnętrznych. Jednym z nich jest udział sołectw w Programie Wielkopolska Odnowa Wsi, który kładzie nacisk na 
aktywizację mieszkańców wsi przez angażowanie ich w planowanie (sołeckie strategie rozwoju) i realizację przedsięwzięć 
dotyczących swoich miejscowości. Program zachęca do samoorganizowania się i współdziałania (grupy odnowy wsi, lo-
kalne stowarzyszenia), wspomaga i kreuje oddolne inicjatywy społeczne, wspiera proces wyłaniania liderów społeczności 
wiejskich odgrywających zasadniczą rolę w kapitalizowaniu zasobów społecznych wsi. Realizacja programu służy zacho-
waniu i promocji dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi oraz aktywizacji mieszakńców. Na terenie Gminy Golina 
zostały zrealizowane poniższe zadania:

SOŁECTWO SPŁAWIE 
PRZEDSIĘWZIĘCIE pn. „LEPSZE WARUNKI DLA SPOTKAŃ 

I PREZENTACJI TALENTÓW W SPŁAWIU” 
Projekt miał na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kultural-

nych mieszkańców wsi Spławie oraz promowanie obszarów wiejskich.
W ramach projektu zakupiono namiot oraz ławki, które pozwalają w bezpieczny i komfortowy sposób organizować im-

prezy plenerowe m.in.: festyny, spotkania rodzinne i sąsiedzkie na placu wiejskim i oraz placu znajdującym się przy remizie 
OSP. Poprzez zakup niezbędnego wyposażenia możliwe jest stworzenie warunków do lepszej integracji, kultywowania 
tradycji i zaangażowania mieszkańców.

Projekt współ�nansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Wartość do�nansowania: 3 100,00 zł
Środki z funduszu sołeckiego: 1 000,00 zł
Wkład własny środków z gminy: 4 000,00 zł.

SOŁECTWO KAWNICE 

„TU JEST MOJE MIEJSCE, TU JEST MÓJ DOM – 
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” 

Celem projektu była poprawa estetyki miejscowości oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez realizację 
zadania związanego z modernizacją i  remontem remizy OSP, a także adaptacja jednego z pomieszczeń na działalność 
Klubu Integracji Społecznej w celach zaspakajania potrzeb edukacji, integracji, zabawy, organizacji imprez społeczno-kul-
turalnych itp. Projekt służy podniesieniu jakości życia, odbudowie tożsamości i integralności wsi Kawnice oraz promocji 
idei odnowy wsi. Obecnie znajduje się tam punkt biblioteczny.

W ramach zaplanowanych prac remontowych i adaptacyjnych wykonano:
– remont, modernizację i wyposażenie pomieszczenia kuchennego oraz chłodni,
– remont i modernizację szatni,
– remont, modernizację, adaptację i zakup wyposażenie pomieszczenia, w którym działa Klub Integracji Społecznej.
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SOŁECTWO BRZEŹNIAK 
PRZEDSIĘWZIĘCIE pn. „BAWIMY SIĘ W ŚWIETLICY I NA FARMIE 

W BRZEŹNIAK”
Projekt współ�nansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w  ramach programu „Wielkopolska 

Odnowa Wsi 2020+”. Celem projektu było zintegrowanie społeczności sołectwa Brzeźniak oraz zwiększenie aktywności jej 
mieszkańców. 

Zakres prac inwestycji zawierał:
– otynkowanie zewnętrznej elewacji,
– wymianę pokrycia dachowego,
– doposażenie świetlicy w krzesła i stoły,
– zagospodarowanie placu polegającego na 

jego ogrodzeniu,
– zakupie tematycznych urządzeń zabawowych 

dla dzieci, montażu drewnianej wiaty.
Efektem realizacji projektu jest funkcyjnie 

zagospodarowany plac położony w  centrum wsi, sprzyjający rozwojowi kontaktów społecznych. Natomiast remont 
świetlicy pozwolił na poprawę infrastruktury służącej celom społecznym i kulturalnym.

SOŁECTWO WĘGLEW 

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. „INTEGRACJA LOKALNA 
MIESZKAŃCÓW WĘGLEWA – ODNOWIONA ŚWIETLICA WIEJSKA 

I OGRÓD JAK SPRZED LAT”
Do�nansowano ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopol-

ska Wieś”. Celem projektu była poprawa estetyki miejscowości oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez reali-
zację zadania związanego z modernizacją i remontem świetlicy wiejskiej, a także założenie ogródka na terenie przylegają-
cym do świetlicy w celach zaspakajania potrzeb edukacji, integracji, zabawy, organizacji imprez społeczno-kulturalnych itp. 
Projekt służy podniesieniu jakości życia, odbudowie tożsamości i integralności wsi Węglew oraz promocji idei odnowy wsi.

W ramach prac remontowych i adaptacyjnych wykonano:
– montaż nowych schodów przed wejściem głównym do świetlicy wiejskiej,
– budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych,
– modernizację świetlicy wiejskiej poprzez założenie nowych grzejników,
– założenie ogródka na terenie świetlicy wiejskiej.
Wartość do�nansowania: 19 500,00 zł.
Środki z funduszu sołeckiego: 1 500,00 zł.
Wkład własny środków z gminy: 10 000,00 zł.
Wkład własny mieszkańców (praca ludzi i sprzętu, wkład rzeczowy): 16 790,00 zł.
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Wartość do�nansowania: 36 376,00 zł.
Środki z funduszu sołeckiego: 5 000,00 zł.
Wkład własny środków z gminy: 19 660,37 zł.
Wkład własny mieszkańców (praca ludzi i sprzętu, wkład rzeczowy): 12 315,00 zł.

SOŁECTWO ROSOCHA 

PRZEDSIĘWZIĘCIE pn. „DUMNI Z HISTORII ROSOCHY – ODNOWIENIE 
REMIZY WIEJSKIEJ I TERENU WOKÓŁ ORAZ ODRESTAUROWANIE 

ZABYTKOWEJ POMPY STRAŻACKIEJ”
Projekt współ�nansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odno-

wa Wsi 2020+”. Celem projektu było odnowienie remizy strażackiej, która pełni także funkcję świetlicy wiejskiej, odrestau-
rowanie zabytkowej pompy, a także zagospodarowanie placu wokół budynku. 

Zakres prac inwestycji zawierał:
– boisko do siatkówki,
– remont dachu, 
– odmalowanie sal remizy, 
– utwardzenie placu,
– wykonanie podestu pod pompę strażacką,
– wykonanie ogrodzenia.
Dzięki realizacji projektu miejsce to zyskało 

na atrakcyjności oraz stało się punktem skupia-
jącym mieszkańców wsi, a także pozwoliło osią-
gnąć wyznaczone cele i spodziewane efekty. 

Wartość do�nansowania: 59 788,04 zł
Środki z funduszu sołeckiego: 1 200,00 zł,
Wkład własny środków z gminy: 19 588,04 zł,
Wkład własny mieszkańców (praca ludzi i sprzętu, wkład rzeczowy) – 48.444,00 zł.

BENEFICJENTEM POWYŻSZYCH ZREALIZOWANYCH ZADAŃ JEST GMINA GOLINA.
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Golińska Spółdzielnia Socjalna Aktywni Razem 
jest przedsiębiorstwem społecznym, powstała z inicjatywy Gminy Golina 
i Stowarzyszenia Razem dla Goliny. Nasza działalność koncentruje się na 

aktywizacji m.in. osób bezrobotnych poprzez włączenie 
ich do życia zawodowego.

Oferowane usługi:
– w zakresie pielęgnacji zieleni (koszenie trawników, grabienie liści, przycinanie, nawożenie, 

karczowanie, cięcie żywopłotów itp.),
– porządkowe dróg i ulic, skwerów oraz parków,
– remontowo-budowlane (malowanie ścian, prace murarskie i tynkarskie, ocieplanie, 

docieplanie, rozbudowy, budowy, wykończenia wnętrz itp.),
– transportowe,
– dekarskie (stawianie kominów, izolacja papą, układanie pokryć dachowych, mycie 

i odśnieżanie dachów itp.) .

Stawiamy czoła nowym wyzwaniom
Z usług spółdzielni korzystają osoby prywatne, jak i instytucje samorządowe oraz 
przedsiębiorstwa działające na terenie gminy Golina i powiatu konińskiego.
Posiadamy wysokiej jakości specjalistyczny sprzęt do wykonywania oferowanych usług.
Tworzymy miejsca pracy, które zachęcają ludzi do najlepszego wykorzystania swego 
potencjału. 
Budujemy trwałe wartości poprzez nieustanne rozwijanie, doskonalenie i utrzymywanie 
sprawdzonej sieci klientów oraz pozyskiwanie nowych. 
Jesteśmy odpowiedzialną �rmą, angażującą się w budowanie i wspieranie społeczności 
lokalnych.
Nasze atuty: konkurencyjne ceny, dbałość o jakość oferowanych usług, terminowość 
realizacji, otwartość na współpracę.

Golińska Spółdzielnia Socjalna Aktywni Razem 
Plac Kazimierza Wielkiego 8, 62-590 Golina

Tel. 690 499 999, e-mail: aktywnirazmgolina@gmail.com, ww.golina.spoldzielnie.org
PARTNER GODNY ZAUFANIA
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