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,,Głos Goliny” można otrzymać w Urzędzie 
Miejskim, Domu Kultury, Bibliotece Publicz-
nej, szkołach, innych instytucjach publicznych, 
u sołtysów, w placówkach handlowych.
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,,Nazwa Katyń na stałe wpisała się w historię naszej golińskiej ziemi 
i jest synonimem grozy potwornego zła, które było dziełem bolszewii 
- ateistycznego komunizmu i które określamy mianem Golgoty Wscho-
du” - mówił burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki na uroczystości w 
rocznicę zbrodni katyńskiej, 15 kwietnia. 

Po mszy świętej w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Szkaplerznej, 
w której uczestniczyły m.in. liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele 
władz samorządowych, mieszkańcy, w tym duża grupa uczniów, prze-
maszerowano na plac przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackie-
go w Golinie. Jest tu obelisk poświęcony Michałowi Kobylińskiemu oraz 

Z dniem 1 kwietnia 2014 roku nową siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Golinie jest Plac Kazimierza Wielkiego 10, wejście od ul.Nowej. 

Telefon: 63 241-80-71, świadczenia rodzinne: 63 249-35-98, e-mail: 
mops-golina@selcom.pl

W kwietniu rozpoczęły się prace modernizacyjne w rejonie ulicy 
Strażackiej. Gmina Golina przystąpiła do realizacji zadania pod nazwą 
„Rewaloryzacja ulicy Strażackiej w Golinie polegająca na przebudowie 
chodników i parkingów”. Inwestycja realizowana jest przy znacznym 
wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Odremontowana ulica Strażacka stanowić będzie kolejny 
ważny punkt na mapie inwestycyjnej w gminie Golina.

Inwestor przeprasza za wszystkie niedogodności spowodowane 
trwającymi pracami.

wszystkim Ofiarom zbrodni katyńskiej.
To właśnie dzięki działaniom Szkoły Podstawowej, kwiecień od czte-

rech lat jest w gminie Golina miesiącem pamięci tych, którzy zginęli za-
mordowani z rozkazu Stalina.  Po odczytaniu apelu pamięci żołnierze z 
33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza oddali salwę honorową. 
Uczniowie zaprezentowali część artystyczną. Po niej złożono wiązan-
ki kwiatów. W imieniu samorządu gminy Golina hołd ofiarom oddali: 
burmistrz Tadeusz Piotr Nowicki, przewodnicząca Rady Miejskiej Anna 
Kapturska i ks. proboszcz Andrzej Urbański. Uroczystość uświetniła Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta ZSGE im. S. Staszica w Koninie.

Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej

Zmiana 
siedziby 
MOPS

Modernizacja ulicy Strażackiej
w Golinie

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Anna Kapturska

Burmistrz Goliny
Tadeusz Piotr Nowicki

Zdrowych, pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych

przeżytych w rodzinnym gronie
oraz optymizmu, energii i wiary w to,
że mogą się spełnić wszystkie plany

Mieszkańcom Gminy Golina oraz Gościom        
życzą
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Korzyści
z segregacji odpadów

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasa-
dy gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Jakie korzyści wynikają z segregacji odpadów 
komunalnych, zapytaliśmy uczniów klas VI 
szkół z terenu gminy Golina. W ankiecie wzięło 
udział 103 uczniów.

Oto wyniki. Niemal wszyscy ankietowani 
na pierwszym miejscu stawiają zmniejsze-
nie zanieczyszczenia środowiska. Na drugim 
miejscu młodzież dostrzega  mniejsze opłaty 
z tytułu segregacji (przypomnijmy, że obecnie 
za odpady segregowane płacimy 6 złotych, 
a niesegregowane 9 zł od osoby za jeden mie-

siąc) oraz szybsze odzyskiwanie surowców 
wtórnych . Znaczna część młodzieży dostrzega 
korelację segregacji odpadów z ilością śmieci 
trafiających na dzikie wysypiska. Młodzież do-
strzega również szereg innych korzyści, takich 
jak: ułatwienie pracy osobom pracującym na 
wysypiskach, ograniczenie wycinki drzew. Jed-
na osoba stwierdziła, że „segregując odpady 
komunalne dajemy dobry przykład przyszłym 
pokoleniom”. Tyle młodzież, a jak jest w rzeczy-
wistości? Według aktualnych analiz 91% odpa-
dów komunalnych w naszej gminie to odpady 
niesegregowane...

Spartakiada 
Mieszkańców
Wsi

Reprezentacja powiatu konińskiego zajęła 
I miejsce w kolejnej edycji Zimowej Wielko-
polskiej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi 
Województwa Wielkopolskiego o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Wielkopolskiego Zrzesze-
nia Ludowych Zespołów Sportowych, która 

15 lat
grupy AA 
,,Wreszcie 
Golina”

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą męż-
czyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem do-
świadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać 
swój wspólny problem i pomagać innym w wy-
zdrowieniu z alkoholizmu. AA istnieje także 
w Golinie. Miejscowa grupa ,,Wreszcie” obcho-
dziła jubileusz 15-lecia. Z tej okazji otrzymała 
życzenia od Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Golinie, w któ-
rych przytoczono słowa ks. Marcina Marsollka: 
,,Trzeźwość to określony styl życia i zdroworoz-
sądkowy sposób myślenia, potrzebny każdemu 
człowiekowi, aby zachować i rozwijać swoją 
wolność”. Obecni na uroczystości członkowie 
Komisji - Teresa Dobosz i Tomasz Majewski – 
podkreślili: ,,Dajecie świadectwo,  że można 
trwać w abstynencji i żyć pełnią życia. Jesteście 
nadzieją i opoką dla tych, którym trudniej jest 
powstać z upadku”.

Spotkania grupy AA ,,Wreszcie Golina” odby-
wają się w każdą niedzielę o godz. 17.00, w sali 
Domu Kultury w Golinie.

IV Gminny
Konkurs Recytatorski

3 marca w Szkole Podstawowej w Kawnicach 
odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski „Zi-
mowe poezjowanie”. Głównym celem konkur-
su było rozbudzanie zainteresowań literaturą 
i kształcenie kultury języka mówionego. 

Uczniowie klas IV prezentowali utwory o te-
matyce zimowej. I miejsce zajęła Olga Gradec-
ka (SP w Golinie), II – Julia Kopeć (SP w Kawni-
cach), III – Milena Dąbrowska (SP w Golinie). 
Członkowie jury mieli trudny orzech do zgry-
zienia, aby ustalić kolejność wśród uczniów 
klas V, bowiem poziom był bardzo wysoki 

odbyła się 9 marca w Ostrowie Wielkopolskim. 
Powiat koniński reprezentowali przedstawicie-
le 4 gmin, w tym gminy Golina. Rywalizowano 
w 8 konkurencjach sportowych, m.in. w piłce 
nożnej, siatkówce, przeciąganiu liny, rzutach 
karnych do bramki, rzutach lotkami do tarczy, 
wieloboju rekreacyjnym, podnoszeniu ciężar-
ka o wadze 17,5 kg i konkursie wiedzy o LZS.

Przypomnijmy, że w XVI Zimowej Powiato-
wej Spartakiadzie LZS Mieszkańców Wsi Powia-
tu Konińskiego drużyna reprezentująca gminę 
Golina zajęła III miejsce.

i wyrównany. Dzieci przedstawiały po dwie 
bajki Ignacego Krasickiego. Anna Michalak 
(SP w Przyjmie) zajęła I miejsce, przyznano ex 
aequo dwa drugie miejsca Kornelii Szubert (SP 
w Golinie) i Julii Wardęckiej (SP w Kawnicach), 
na III miejscu znalazła się Kornelia Górska (SP 
w Kawnicach). Uczniowie z klas VI recytowali 
fragmenty swoich ulubionych współczesnych 
powieści dla dzieci i młodzieży. Porywającą 
i bardzo sugestywną interpretacją fragmentu 
książki Liliany Fabisińskiej pt. „Bezsennik, czyli 
o czym rozmawiają dziewczyny nocą” Aleksan-

dra Janisz (SP w Kawnicach) zdobywając uzna-
nie komisji i publiczności zdecydowanie zajęła 
I miejsce, na drugim znalazła się Julia Marciniak 
(SP w Kawnicach), a na trzecim – Dominika 
Grobelna (SP w Przyjmie).

Dzieci wzięły również udział w warszta-
tach profilaktycznych prowadzonych przez 
pedagoga szkolnego Jolantę Ryczek. Wyko-
rzystując aktywne metody pracy uczniowie 
przypomnieli i utrwalili sobie podstawowe 
informacje o mechanizmach i rodzajach uza-
leżnień, uświadomili sobie również ich skutki 
zdrowotne i społeczne.  

Dyrektor szkoły i organizatorzy konkursu 
serdecznie dziękują Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Golinie, która 
wspierając działania szkoły dofinansowała całe 
przedsięwzięcie. 

Koordynatorami konkursu byli: Irena Śmi-
gielska i Tomasz Chabros.

Samorząd
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Samorząd

Dzielnicowi na terenie gminy

Rejon pozamiejski  nr I – odpo-
wiedzialny za rejon st.asp. Błażej 
Borowiec 

-   telefon 63 2472640:   obejmu-
jący wschodnią część miejscowości 
Golina, której granicą jest ulica Ko-
ścielna nr nieparzyste, Kościuszki 
nr parzyste, Kolejowa nr parzyste, 
ul. Bolesława Chrobrego, Dąbrow-
skiego, Długa, Gen. Świerczewskie-
go, Jasna, Kilińskiego, Krasińskiego, 
Krótka, Kusocińskiego, Kwiatowa, 
Leśna, Nowa, Piaskowa, Plac Kazi-
mierza Wielkiego, Poniatowskiego 
od nr 13 i 8, Powstańców Wielko-
polskich, Pułaskiego, Różana, Rzeź-

nicza, Sienkiewicza, Słoneczna. 
Sportowa, Staromiejska, Olimpij-
ska, Strażacka, Tulipanowa, Targo-
wa, Wąska, Wojska Polskiego, Wy-
zwolenia, 1 Maja, 22 Lipca, 35-Lecia 
PRL, Zielona, Jagodowa oraz miej-
scowości: Golina Kolonia, Kolno, 
Myśliborskie Holendry, Kawnice, 
Kawnice Osada, Kawnice Kolonia, 
Głodowo, Kraśnica, Kraśnica Kolonia 
(ul. Nad Stawami i ul. Liliowa), Młyn-
ki Kraśnickie, Rosocha, Rosocha A, 
Rosocha Kolonia (ul. Pod Sosnami 
), Rosocha Kolonia B, Rosocha Ko-
lonia C,  Węglew, Węglew Kolonia, 
Węglewskie Holendry, Zarzyn.

Teren miasta i gminy Golina podzielony jest na dwa rejony służbowe dzielnicowego nr I i II. 

Rejon pozamiejski nr II – odpo-
wiedzialny za rejon st.asp. Stani-
sław Strzelczyk

 - telefon 63 2472640: obej-
mujący zachodnią część miej-
scowości Golina, której granicą 
jest ulica Kościelna nr parzyste, 
Kościuszki nr parzyste, Kolejowa 
nr nieparzyste oraz Armii Poznań, 
Bohaterów II Wojny Światowej, 
Cmentarna, Gen. Kleberga, Gen. 
Sikorskiego, Górnicza, Gen. Ku-
trzeby, Hubala, Konopnickiej, 
Kopernika, Łąkowa, Mickiewicza, 
Młodzieżowa, Monte Cassino, 
Nałkowskiej, Obrońców Wester-

platte, Ogrodowa, Okólna, Or-
chowskiego, Parkowa, Partyzan-
tów, Polna, Poniatowskiego do nr 
11 i 6, Poprzeczna, Powstańców 
Warszawy, Słowackiego, Szarych 
Szeregów, Wolności, 40 Lecia 
PRL, 9 Maja, ZWM, Chabrowa, 
Storczykowa, Liliowa, Krokusowa, 
Konwaliowa, Goździkowa, Fiołko-
wa oraz miejscowości : Myślibórz, 
Radolina, Sługocinek, Chrusty, 
Barbarka, Brzeźniak, Bobrowo, 
Adamów, Adamów Kolonia, Spła-
wie, Spławie – Stacja Kolejowa, 
Lubiecz, Przyjma.

Podczas XLVI sesji Rady Miejskiej w Golinie, 
23 stycznia 2014 roku, został przyjęty budżet 
na 2014 rok. Dochody gminy zaplanowano na 
poziomie 28 765 642 zł, a wydatki na poziomie 
27 496 142 zł. Powstałą nadwyżkę budżetową 
w wysokości 1 269 500 zł przeznaczono na 
spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kre-
dytów i pożyczek. Lwia część budżetu,  tj. 14 
046 226 zł, przeznaczona jest na finansowanie 
zadań oświatowych w działach oświata i wy-
chowanie oraz świetlice szkolne. Subwencja 
oświatowa wynosi 8 130 888 zł, tj. 58% wy-
datków, pozostała kwota pokrywana jest ze 
środków własnych budżetu gminy. Na pomoc 
społeczną łącznie przeznaczono 5 534 157 zł. 
Budżet Domu Kultury w Golinie zaplanowano 
na poziomie 350 000 zł, a Biblioteki Gminnej 
230 000 zł. Poniżej przedstawiamy niektóre 
wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2014 r. 
(oprócz funduszu sołeckiego):
1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzie-

loną powiatowi na współfinansowanie prze-
budowy ul. Poniatowskiego w Golinie, II etap 
– 200 000 zł,

Budżet na 2014 rok
2. Przebudowa dróg gminnych w Golina-Kolo-

nia – 100 000 zł,
3. Rewaloryzacja ulicy Strażackiej w Golinie 

(przebudowa chodników i parkingów) –  
270 000 zł.

Uchwała budżetowa  nr  XLVI/189/2014 Rady 
Miejskiej w Golinie  z 23.01.2014 r. dostępna 
jest na stronie 

http://golina.pl/bip/prawo-miejscowe/uchwa-
ly-rady-miejskiej/20141.html

Na sesji Rady Miejskiej 10 kwietnia podjęto 
uchwałę o zmianach w budżecie. Wprowadzo-
no nowe zadania inwestycyjne. Są to:
1. ,,Budowa szlaku turystycznego Kawnice – 

Myślibórz, etap II – odcinek Węglew Kolo-
nia”. Kwota 48 000 zł stanowi wkład własny 
gminy. Pozostałe środki zostaną pozyskane 
poprzez Stowarzyszenie Lider. Etap II obej-
muje odcinek w Węglewie Kolonii od szkoły 
podstawowej do skrzyżowania.

2. ,,Budowa wraz z wyposażeniem placu zabaw 
dla dzieci w SP w Golinie” - 50 000 zł.

3. ,,Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w SP w 
Kawnicach na potrzeby oddziałów przedszkol-
nych” - 400 000 zł. Realizacja tego zadania w 
znaczący sposób poprawi warunki lokalowe SP 
w Kawnicach oraz zapewni wzost liczby miejsc 
niezbędnych do przyjęcia dzieci do oddziałów 
przedszkolnych z terenu gminy Golina. 

4. ,,Przebudowa budynku Przedszkola w Goli-
nie” - 30 000 zł, polegająca na zmianie ogrze-
wania z olejowego na gazowe.

5. ,,Budowa przyszkolnej hali widowiskowo-
sportowej w Golinie” - 205 000 zł.

6. W wyniku poczynionych ustaleń dokonano 
przesunięcia kwoty dotacji 200 000 zł na 
nowe zadanie ,,Odwodnienie dróg gmin-
nych – kolektor w ulicy Poniatowskiego w 
Golinie – etap I’’. Gmina, posiadając wymaga-
ne zgody i zezwolenia, zrealizuje w/w zada-
nie wzdłuż drogi powiatowej, podczas gdy 
powiat koniński wykona II etap przebudowy 
ulicy Poniatowskiego.

7. ,,Modernizacja stanowisk do handlu zwie-
rzętami na targowisku miejsko-gminnym” - 
50 000 zł.
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Fundusz sołecki na 2014 r.
Lp. Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Kwota przeznaczona na przedsięwzięcie PLN

1. Adamów Plac zabaw dla dzieci na placu LZS Adamów 14 488,00

Remont trybun przy boiskua 1 785,00

2. Barbarka Utwardzenie odcinka drogi gminnej Barbarka-Myślibórz 7 000,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 645,08

3. Bobrowo Uzupełnienie drogi Bobrowo-Łęg 9 492,64

4. Brzeźniak Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku 11 116,01

Organizacja imprez dla dzieci (Dzień Dziecka, Choinka) 1 670,00

5. Głodowo Budowa punktów oświetlenia przy drodze w sołectwie Głodowo 
(projekt  i koszty wykonania prac podłączeniowych)

11 357,27

6. Golina-Kolonia Oświetlenie drogowe solarne 11 938,45

7. Kawnice Położenie dywanika asfaltowego na ulicy Zielonej 24 215,92

8. Kolno Zakup namiotu na imprezy integracyjne 7 000,00

Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla nieszkańców so-
łectwa

1 548,00

9. Kraśnica Zakup tłucznia i utwardzenie dróg gminnych na wsi 9 740,86

Zakup i zabudowa wiaty przystankowej 3 800,00

Organizacja imprez kulturalno-sportowych 3 000,00

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej 1 500,00

10. Lubiecz Ogrodzenie boiska etap III 5 028,00

Doposażenie placu zabaw 2 490,00

Wyczyszczenie stawu oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu 2 676,00

11. Myślibórz Zakup zestawu naczyń do świelicy wiejskiej 9 904,31

12. Przyjma Utwardzenie i pokrycie dywanikiem asfaltowym drogi Cegielnia-
Adamów

19 372,74

13. Radolina Doposażenie jednostki OSP Radolina w sprzęt bojowy 3 998,56

Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze przez naszą 
miejscowość

1 481,96

Zakup i wymiana okien w kuchni i toaletach świetlicy wiejskiej 
w Radolinie

3 080,00

Remont i naprawa kuchni węglowej 1 890,00

Zakup sprzętu do świetlicy 1 083,35

Zakup krzewów i kwiatów ozdobnych do parku 500,00

14. Rosocha Utwardzenie tłuczniem dróg gruntowych znajdujących się w ob-
rębie sołectwa Rosocha (Zarzyn, Rosocha Kolonia, Rosocha)

17 000,00

Dofinansowanie spotkania integracyjnego mieszkańców wsi so-
łectwa Rosocha

1 694,69

15. Sługocinek Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Sługocinek 10 776,00

16. Spławie Zakup urządzeń sportowo- rekreacyjnych na wyposażenie boiska 8 000,00

Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw dla dzieci 5 000,00

Zakup kuchni gazowej i okapu na wyposażenie świetlicy wiejskiej 3 000,00

Zakup odzieży ochronnej dla jednostki OSP w Spławiu 4 000,00

Organizacja imprezy kulturalno-sportowej 656,18

17. Węglew Tablice informacyjne 5 215,92

Doposażenie świetlicy wiejskiej 19 000,00

Razem wydatki na fundusz sołecki                                                                                                                                                                 247 144,94

Samorząd
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Biblioteka Publiczna w Golinie

Książka najlepszym przyjacielem przedszkolaka
Oprócz codziennej działalności, która pole-

ga na pomocy czytelnikowi w doborze odpo-
wiedniej lektury, bądź wyszukaniu informacji 
na konkretny temat, pracownicy Biblioteki 
Publicznej w  Golinie prowadzą pracę kultural-
no-oświatową. Nawiązaliśmy współpracę z lo-
kalnymi szkołami i przedszkolami. Zaprasza-
my uczniów do wzięcia udziału w rozmaitych 
okolicznościowych konkursach plastyczno-li-
terackich .W ramach plebiscytu „Czytanie jest 
dla mnie jak oddychanie” na zakończenie roku 
szkolnego nagradzamy najbardziej aktywnych 
młodych wielbicieli książek. Ponadto propo-
nujemy stałe, cykliczne zajęcia mające na celu 
propagowanie lektury. Jedną z najbardziej 
atrakcyjnych, a co z a tym idzie skutecznych 
metod krzewienia czytelnictwa wśród  naj-
młodszych są wycieczki biblioteczne.  Maluchy 
mogą bowiem bez skrępowania do woli buszo-
wać po magicznym i nowym dla nich miejscu.

21 lutego do golińskiej książnicy zawitały 
dzieci z Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Goli-
nie wraz z wychowawczyniami Joanną Lewan-
dowską oraz Iwoną Sieczkowską. Dzieci miały 
okazję obejrzeć nie tylko księgozbiór. ale także 
siedzibę  placówki. Zaznajomiły się z  proce-
durą wypożyczania woluminów, dowiedziały 
się jak zostać czytelnikiem biblioteki, poznały 
reguły. które tam obowiązują.

Spotkanie nie mogło obyć się bez głośnego 
czytania,  przedszkolaki wysłuchały  „Żółtej za-
sypianki” Anny Onichimowskiej w interpretacji 
bibliotekarki Karoliny Kasprzak, a podczas po-
żegnania obiecały, że będą częściej  odwiedzać 
Bibliotekę Publiczną w Golinie.

Karolina Kasprzak

Otwórzmy dzieciom drzwi do świata baśni 
Najważniejszym wydarzeniem  dla Bibliote-

ki Publicznej w Golinie w ostatnim czasie była 
długo zapowiadana modernizacja budynku, 
w którym mieści się placówka. Od tego  mo-
mentu, przeobraziła się ona w książnicę na 
miarę XXI w. Nie ograniczamy się już tylko  do 
gromadzenia oraz  udostępniania woluminów. 
Szerokie spektrum działalności biblioteki wyni-
ka z konieczności dostosowania proponowanej 
oferty do potrzeb lokalnego społeczeństwa. 
W związku z tym od 2014 roku zapraszamy 
mieszkańców na spotkania w  bibliotece na 
KAWIE. Mamy tu na myśli skrót od pięciu ob-
szarów działania :

K - kultura, A - animacja, W- wiedza, I -infor-
macja, E - edukacja..

Główną troską bibliotekarzy jest wzbudze-
nie chęci osobistego kontaktu z książką już 
u maluchów. Chcą wykształcić w nich nawyk 

czytania na całe życie, ponieważ daje ono kon-
takt z bogactwem doświadczeń niemożliwych 
do zdobycia samemu.

O tym będziemy przekonywać dzieci już od 
marca. Wtedy to w ramach obszaru Animacji 
zacznie działać „ Akademia Malucha” .Jest to 
propozycja skierowana do małych czytelników 
od 1 do 6 lat oraz ich rodziców.  Podczas owych  
spotkań smyki będą mogły poprzez zabawę 
obcować z literaturą dziecięcą na najwyższym 
poziomie, a także spędzić czas w miłym, przy-
jaznym miejscu.

Wizyty uczniów golińskich placówek oświa-
towych w miejscowej bibliotece publicznej 
to już tradycja. 19 lutego gościliśmy dzieci 
z Przedszkola „ Baśniowy Dworek” wraz z wy-
chowawczyniami: Ewą Kusiołek i Justyną 
Urbaniak-Nowak. Maluchy nie tylko zwiedziły 
siedzibę książnicy, ale także obejrzały zgroma-

dzony księgozbiór oraz poznały odpowiedzi na 
wszystkie swoje pytania.. Dużo radości sprawi-
ła im książka ofiarowana przez dyrektor Żanet-
tę Matlewską. 

Dziękujemy za piękną laurkę, która ozdobiła 
naszą siedzibę, i z niecierpliwością czekamy na 
kolejne odwiedziny tak miłych gości.

Karolina Kasprzak

Kultura
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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Golina,

Dzięki uprzejmości redakcji ,,Głosu Goliny” przekazujemy na 
łamach tego wydania najnowsze informacje związane z bu-
dowaną przez naszą Spółkę siecią gazową na terenie Gminy 
Golina. 

Dzięki przychylnej aurze pogodowej tej zimy możliwe było 
prowadzenie prac ziemnych w ramach budowanej sieci gazowej 
rozdzielczej i przesyłowej w mieście Golina oraz na odcinku Spła-
wie – Barbarka. Możliwość prowadzenia prac ziemnych przełoży 
się na przyspieszenie zakończenia powyższych prac a tym sa-
mym możliwe będzie szybsze przyłączenie się do wybudowanej 
sieci gazowej mieszkańców przy niej zamieszkałych.

Bieżące informacje związane z budową sieci gazowej, infor-
macje nt. spotkań z mieszkańcami Gminy Golina, informacje 
gdzie już można się podłączyć do sieci gazowej można znaleźć 
na naszej stronie internetowej pod adresem www.avriomedia.pl 
w zakładce Aktualności/Gazyfikacja Gminy Golina. Również na 
naszej stronie w zakładce Taryfa znajdziecie Państwo informacje 
o wysokości opłat za przyłączenie się do sieci gazowej oraz o wy-
sokości opłat za korzystanie z gazu. 

Wnioski o przyłączenie się do sieci gazowej Avrio Media znaj-
dują się na parterze budynku Urzędu Gminy w Golinie. Wnioski 
można również pobrać ze strony internetowej naszej Spółki lub 

j W samej miejscowości Golina można się już przyłączyć do 
nowo wybudowanej sieci gazowej zlokalizowanej wzdłuż na-
stępujących ulic: M. Konopnickiej, M. Kopernika, Boh. II Wojny 
Światowej, Chabrowej, Kwiatowej, Wąskiej, Sikorskiego, Szarych 
Szeregów, 9 Maja, Obrońców Westerplatte, Słowackiego, Kolejo-
wej, Poniatowskiego i Sportowej.

Do sieci gazowej można się również przyłączyć w miejsco-
wościach położonych wzdłuż wybudowanego już rurociągu od 
miejscowości Kraśnica poprzez Węglew aż do Goliny.

W marcu 2014 roku nasza Spółka planuje ogłosić przetarg na 
budowę sieci rozdzielczej w miejscowości Węglew. Na poniższej 
mapce kolorem żółtym zaznaczono planowany do wybudo-
wania przebieg sieci gazowej w Węglewie. Osoby posiadające 
nieruchomości wzdłuż tej sieci gazowej i zainteresowane przy-
łączeniem się do sieci gazowej mogą już składać odpowiednie 
wnioski. Planowany termin wybudowana sieci gazowej przewi-
dziano na 3 kwartał 2014 roku. Kolorem niebieskim pokazano 
wybudowany już rurociąg.

można je otrzymać bezpośrednio w naszej siedzibie w Kostrzy-
nie Wlkp. przy ul. Wrzesińskiej 1b. 

Wszystkie informacje związane z realizacją tego Projektu moż-
na zawsze uzyskać w biurze naszej Spółki lub pod telefonem 61 
875 39 68.

Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do sieci gazowej i do 
skorzystania z alternatywnego, wygodnego w użyciu i czystego 
dla środowiska paliwa.

Zarząd i Pracownicy 
Avrio Media Sp. z o.o.
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Oświata

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

Stop 
nałogom

31 stycznia w Szkole Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Radolinie odbyła się tradycyj-
na choinka szkolna. W auli zgromadziła się cała 
społeczność szkolna. Na początku imprezy swój 
występ artystyczny zaprezentowali ucznio-
wie klasy trzeciej, pod kierunkiem Magdaleny 
Lewartowskiej.  Podczas zabawy choinkowej 
zorganizowano pokaz strojów karnawałowych, 

przygotowanych przez dzieci i ich rodziców. 
Poza tym można było posilić się w sklepiku 
szkolnym oraz kupić losy (każdy wygrywał). 

Uczniowie klas I – VI wykonali prace pod 
hasłem „Stop nałogom!”,  które zostały zapre-
zentowane na auli podczas zabawy. Wszyscy 
uczniowie zostali nagrodzeni. Sponsorem na-
gród była Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Golinie.                                 

Wspaniałą zabawę uświetnił DJ Piesik, któ-
ry prowadził wiele zabawnych konkursów.           
Rada Rodziców przygotowała ciepły posiłek 
i słodycze. Wszyscy bawili się wspaniale. 

Joanna Kryszak

Dzień Patrona - Stanisława Wyspiańskiego
Pod takim hasłem 23 stycznia br. uczniowie 

i nauczyciele obchodzili Dzień Patrona naszej 
szkoły – Stanisława Wyspiańskiego. 

Program obchodów tego dnia został do-
stosowany do wieku i możliwości uczniów.  
Zadaniem najmłodszych było przygotowanie 
prac plastycznych z wykorzystaniem logotypu 

naszej szkoły. Uczniowie z klas I-III próbowali 
swoich sił w malarstwie i wykonywali własne 
kopie portretów dzieci Stanisława Wyspiań-
skiego. Najstarsi przygotowali plakaty, na 
których klasy czwarte zamieściły informacje 
zaczerpnięte z biografii Wyspiańskiego, klasy 
piąte zajmowały się twórczością artysty, a klasy 
szóste podjęły się zaprezentowania anegdot 
i ciekawostek z życia Stanisława Wyspiańskie-
go. Ponadto uczniowie z klasy IIa przebrali się 
w stroje z epoki, w której żył i tworzył Stanisław 
Wyspiański.

Nasz patron w przebraniu zjawił się w szko-
le podczas części artystycznej przygotowanej 
przez klasę V b. Podobne wystąpienie z udzia-
łem patrona miało się odbyć również dla 
mieszkańców Kawnic, jednak z powodu złych 
warunków pogodowych zostało odwołane. 

Uroczysty apel, prace plastyczne, plakaty 
wywieszone na szkolnych korytarzach, a tak-

że wystawka książek i albumów były źródłem 
wielu informacji na temat Stanisława Wyspiań-
skiego. Każdy, kto tego dnia odwiedzał mury 
naszej szkoły, mógł bardzo dokładnie poznać 
jej patrona.

Karolina Rzeszotarska

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Golinie zorganizował 14 marca spo-
tkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia 
Inwalidy, połączone z obchodami Dnia Kobiet. 
Jak zwykle była bardzo miła atmosfera.   

Przy kawie i cieście upieczonym przez człon-
kinie ZERiI wysłuchano przemówień i życzeń. W 
progranie radosnego wieczoru były anegdoty, 

skecze, zabawy i śpiewy. Pokazuje to, że z życia 
można się cieszyć w każdym wieku. Potrzebne 
jest tylko pozytywne nastawienie.

W spotkaniu oprócz emerytów uczestniczyli: 
burmistrz miasta Tadeusz Piotr Nowicki, radny 
powiatowy Zenon Paszek, radne gminy Golina 
– Zofia Kasprzak i Iwona Kościelska, dyrektorzy 
szkół oraz innych instytucji w Golinie.

Światowy Dzień Inwalidy
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Oświata

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie

Cyfrowa Dziecięca 
Encyklopedia Wielkopolan

„eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca 
Encyklopedia Wielkopolan” to projekt edu-
kacyjny, w którym bierze udział 226 wielko-
polskich szkół, w tym Szkoła Podstawowa im. 
Juliusza Słowackiego w Golinie. W ramach 
projektu uczniowie stworza zbiór multimedial-
nych wpisów dotyczących wybitnych postaci 
wywodzących się z każdej gminy wojewódz-
twa. Ponadto ma to być przygoda naukowa, 
która pomoże uczniom połączyć wiedzę szkol-
ną z zakresu historii, geografii, przyrody, języka 
polskiego wraz z rozwojem kompetencji inter-
personalnych. 

W styczniu 2014 roku do realizacji projek-
tu przystąpiła dwudziestoosobowa grupa 
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza 
Słowackiego w Golinie. Dzieci zostały podzie-
lone na 2 grupy. Koordynatorem pierwszej 
jest Aleksandra Gołdych, drugiej - Przemysław 
Ciesielski. Uczniowie już wzięli udział w cieka-
wych zajęciach, takich jak: plakatowa mapa 
pomysłów; przygotowanie wstępnych pytań, 
które zostaną zadane w trakcie wywiadów 
i zbierania informacji o życiu Bolesława Nie-
dzielskiego i Józefa Kulczaka; poznanie sprzętu 
informatyczno-multimedialnego; przygotowa-

nie przez uczestników prezentacji multime-
dialnych o Bolesławie Niedzielskim i Józefie 
Kulczaku; warsztaty dziennikarskie, fotogra-
ficzne i plastyczne.

Przemysław Ciesielski

Młodzież zapobiega 
pożarom

24 lutego w Szkole Podstawowej im. Juliusza 
Słowackiego odbył się gminny etap XVII Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. Wzięli w nim udział 
uczniowie z Kawnic, Przyjmy, Radoliny i Goliny. 
Reprezentantami Szkoły Podstawowej im. Juliu-
sza Słowackiego byli: Aleksandra Kubacka, Agata 
Ślebioda, Jakub Łuczak i Tymoteusz Pustelnik.

Wszyscy uczestnicy zmierzyli się z odpowied-
nimi dla swojej grupy wiekowej testami zawie-
rającymi pytania zamknięte z zakresu pożarnic-

twa. W kategorii szkół podstawowych, I miejsce 
zajął Mateusz Depczyński (SP Przyjma), na II 
uplasowała się Julia Szymańska (SP Radolina), 
III był Tymoteusz Pustelnik (SP Golina). Z Gim-
nazjum im. Mikołaja Kopernika bezkonkuren-
cyjnymi okazali się być: Dawid Karpiński, Adam 
Kusiołek, Bartosz Urbański. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy. Mateusz Depczyński i Dawid Karpiń-
ski będą reprezentowali gminę Golina w po-
wiatowej odsłonie rywalizacji.

Oprócz niezwykle trudnej rywalizacji, młodsi 
uczniowie mogli zobaczyć na placu apelowym 
wóz strażacki, obejrzeć oprzyrządowanie słu-
żące w ratownictwie, posłuchać istotnych in-
formacji dotyczących pracy ochotników. 

Przemysław Ciesielski

Cygańskie nuty 
w gimnazjum

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich 
tygodni w Gimnazjum w Golinie był wieczór 
cygański przygotowany dla społeczności lokal-
nej oraz rodziców. Przepiękne skoczne tańce, 
wpadające w ucho piosenki, piękne wiersze 
– wszystko to złożyło się na niezwykłe wido-
wisko. Tradycyjny wieczór przygotowali: Irena 
Elantkowska, Linda Kalinowska–Plewczyńska, 
Justyna Sieczkowska, Jolanta Krawczyk oraz 
Michał Przybylski – wszystko pod czujnym 
okiem dyrektora szkoły Jana Kasprzaka. Występ 
spotkał się z ogromnym uznaniem w oczach 
zaproszonych gości – władz miasta, emerytów 
- zawsze chętnie i licznie przyjmujących zapro-

szenie gimnazjalistów, rodziców, a także gości 
z zaprzyjaźnionego Gimnazjum w Ślesinie. Naj-
więcej pochwał i ciepłych słów młodzi artyści 
usłyszeli pod swoim adresem za profesjona-
lizm, odwagę na scenie, a przede wszystkim 
wielki talent, który po raz kolejny uczniowie 
zaprezentowali społeczności lokalnej. Impreza, 
która na stałe została wpisana w harmonogram 
działań szkolnych, mimo ogromnego wysiłku, 
jaki młodzież i opiekunowie wkładają w jej 
przygotowanie, jest wyczekiwanym wydarze-
niem w naszym mieści, dlatego z pewnością 
będzie kontynuowana. 

E. Kasprzyk
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Oświata

,,O nieszczęśliwych i szczęśliwych, o dobru 
i złu/O zaciętej nienawiści i świętej miłości. Co 
się dzieje, co się działo na Twojej ziemi/Wszyst-
ko jest w tej muzyce. Ty po prostu usłysz” - na-
pisano w programie Koncertu Wielkopostnego, 
który odbył się 3 kwietnia w sali Domu Kultury 
w Golinie. Zebrani wysłuchali utworów muzyki 
poważnej, także arii operowych, w wykonaniu 
wokalistki Eleny Krawczyk, mieszkanki Klecze-
wa. Było to wyjątkowe spotkanie z najważniej-
szymi kompozytorami, m.in. Bachem, Beetho-
venem, Mozartem, Verdim. Koncert spotkał się 
z życzliwym przyjęciem. A oklaski na stojąco 
po jego zakończeniu były dowodem, że dobra 
muzyka, niezależnie czy poważna, czy rozryw-
kowa, trafia do serca. 

Po Dniu 
Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet w kilku miejscowościach 
gminy Golina zorganizowano okolicznościowe 
spotkania, które stały się okazją do złożenia 
Paniom jak najlepszych życzeń. Przekazał je 
także publicznie burmistrz Goliny Tadeusz 
Piotr Nowicki: ,,Pragnę podziękować Paniom – 
Mieszkankom Gminy Golina – za to wszystko, 
co wnoszą wartościowego w życie samorządu 
lokalnego w wymiarze osobistym, rodzinnym, 
zawodowym i społecznym. Jednocześnie skła-
dam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej po-
myślności”.

W Golinie na Dzień Kobiet zaprosili burmistrz 
miasta Tadeusz Piotr Nowicki i dyrektor Domu 
Kultury Damian Ciesielski. Obaj przekazali Pa-
niom serdeczne życzenia. Mieszkanki miasta 
i gminy Golina zebrane w sali Domu Kultury wy-
słuchały koncertu zespołu Art Duet. W repertu-
arze były m.in. polskie przeboje - ,,Testosteron” 
czy ,,Czas nas uczy pogody”. Panie mogły także 
zobaczyć prace przygotowane na konkurs pla-
styczny „Portret kobiety współczesnej”.

Po koncercie organizatorzy zaprosili przy-
byłe mieszkanki na cukiernicze słodkości oraz 
kawę i herbatę.

W Węglewie Dzień Kobiet zorganizowało 
miejscowe Koło Gospodyń. Spotkanie miało 
wyjątkowy charakter, bowiem w pierwszej czę-
ści z programem muzyczno-słownym wystąpi-
ła Elena Krawczyk z Kleczewa. Wykonuje ona 
piosenki Anny German, zarówno w języku pol-
skim, jak i rosyjskim. Po występie artystycznym 
był czas na towarzyskie spotkanie i rozmowy 
nie tylko na tematy związane z Dniem Kobiet.

Koncert Wielkopostny
z muzyką poważną
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Stowarzyszenie Kulturalne „Tradycja” powstało  ponad dwa lata temu. 
Jego cele statutowe to m.in.: rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej 
kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw oby-
watelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego; upowszechnia-
nie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji 

Odwagą, poczuciem humoru i dystansem do siebie musieli wykazać 
się uczestnicy kolejnych Potyczek Rodzinnych w Przyjmie, 30 marca. Im-
preza przyczynia się do integracji społeczności lokalnej poprzez wspól-
ną zabawę. Dla czterech par małżeńskich przygotowano 10 różnych 
konkurencji, na przykład czytanie wspak, jedzenie tartej bułki i gwiz-
danie, wykonanie przez żony makijażu swoim mężom czy wcielanie się 
przez panie w rolę muzycznej gwiazdy.  Ostatecznie I miejsce zajęli Anna 
i Szymon Wiśniewscy, II – Maria i Jan Jasińscy oraz Iwona i Waldemar 
Małolepszy, III – Marzena i Grzegorz Staszakowie. 

W części artystycznej z dużym wdziękiem zatańczyły dzieci z oddziału 
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Przyjmie, a wiersze zaprezentowały uczennice z tej placówki.

Organizatorom, uczestnikom i młodym artystom gratulował burmistrz 
Goliny Tadeusz Piotr Nowicki, podkreślając znaczenie takich spotkań dla  
budowania pozytywnego klimatu w samorządowej wspólnocie.

Oświata

Radosne Potyczki Rodzinne w Przyjmie

Stowarzyszenie 
Kulturalne „Tradycja” 

oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych; 
prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej oraz ekologicznej 
i zdrowotnej; kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym 
uwzględnieniem folkloru i tradycji. 

Poprzez realizowanie działalności statutowej stowarzyszenie pragnie 
promować naszą „Małą Ojczyznę”. Są na terenie gminy Golina zabytki, 
które chcemy ratować, zbierając środki finansowe na ich na remonty. 
Takim obiektem jest na przykład wiatrak w Kawnicach.

Najwięcej czasu poświęcamy na rozwój Muzeum Rzemiosła Arty-
stycznego. Można tu zobaczyć, jak wygląda cep, żarno czy koponka 
oraz wiele innych zabytkowych narzędzi. W ten sposób wspieramy 
dziedzictwo ludowe, rękodzielnicze, historię. 11 kwietnia otwarto „Park 
ginących zawodów i tradycji”, który powstał dzięki współfinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013. 

Jesteśmy też inicjatorami Jarmarku Św. Augustyna. Poza tym organi-
zujemy Plener Rzeźbiarski. W tym roku będzie to już trzecia edycja alter-
natywnego spotkania twórców, na które przyjadą  artyści nie tylko z Pol-
ski. Plener to także warsztaty dla młodzieży i nauka dla mieszkańców. 

Wszystkim małym i większym darczyńcom za pomoc przy dotychcza-
sowej realizacji projektów serdecznie dziękuję. 

Przygotowało: Stowarzyszenie Kulturalne ,,Tradycja”
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GGŁOS
OLINY

KW
IE

CI
EŃ Dzień otwarty SP Golina 24.04.2014

III Słoneczny Rajd Nordic Walking Golina 27.04.2014

M
A

J

Tryptyk patriotyczny Tradycja - Wę-
glew

05.2014

Wernisażw Galerii Przejściowej DK Golina 05.2014

Ruszenie Powiatu Powiat 05.2014

Gminna Spartakiada Sportowo- 
Rekreacyjna – Stadion Golina

Stadion Golina 01.05.2014

Świąteczna Majówka DK Golina 03.05.2014

Obchody Konstytucji III Maja DK Golina 03.05.2014

RRR do Słupcy Słupca 4.05.2014

Spotkanie autorskie - Marcin 
Pałasz

BP Golina 08.05.2014

Warsztaty batiku DK Golina 14-16.05.2014

IV Bieg Konwaliowy w ramach 
akcji „Cała Polska Biega”

Stadion Golina 24.05.2014

Rajd rowerowy śladami Biegu 
Konwaliowego

Golina 24.05.2014

Letnia Spartakiada Powiatowa  
LZS - Żychlin

Żychlin 25.05.2014

RRR do Lądu Ląd 31.05.2014

CZ
ER

W
IE

C

Wernisaż w Galerii Przejściowej DK Golina 06.2014

Dzień Dziecka z DK DK Golina 01.06.2014

RRR do Wrześni Września 01.06.2014

VII Bieg Kawnicki Kawnice 01.06.2014

Letnia Wielkopolska Spartakiada 
LZS - Żerków

Żerków 08.06.2014

Spotkanie autorskie - Łukasz 
Dębski

BP Golina 13.06.2014

Gminny Turniej Siatkówki 
Plażowej (2-osobowej) – Stadion 
Golina

Stadion Golina 14.06.2014

LI
PI

EC

Piknik Rodzinny SP Radolina 14.06.2014

Gminne Zawody Sportowo-Po-
żarnicze  (Seniorów i Seniorek 
oraz MDP) - Golina

Golina 22.06.2014

RRR do Dobrosołowa Dobrosołowo 22.06.2014

Piknik Rodzinny i Dzień Sportu SP Golina 23.06.2014

Gminny Dzień Sportu Golina 24.06.2014

Noc Świętojańska i Rozpoczęcie 
Lata

DK Golina 28.06.2014

„200” Golińska Gmina Golina 29.06.2014

Otwarty Turniej Piłki Nożnej z okazji 
Dni Goliny Stadion Golina

Stadion Golina 12.07.2014

Rowerowy Rajd Samorządowy DK Golina 12.07.2014

Dni Goliny DK Golina 12-13.07.2014

Wernisaż i koncert z okazji Dni 
Goliny

DK Golina 18.07.2014

Dzień z Fundacją Podaj Dalej DK Golina 19.07.2014

RRR do Lichenia Licheń 27.07.2014

SI
ER

PI
EŃ

„100 Kaliska” Kalisz 02.08.2014

RRR do Konina Konin 15.08.2014

Dożynki Gminne DK Golina 24.08.2014

Zakończenie Lata DK Golina 30.08.2014

„Rowerowy Zawrót Głowy” ze 
Stowarzyszeniem Solidarni 
w Partnerstwie 

Golina 30.08.2014

III Jarmark św. Augustyna DK Golina, 
Tradycja

31.08.2014

W
RZ

ES
IE

Ń
III Międzynarodowy Plener Rzeź-
biarsko - Malarski

DK Golina, 
Tradycja

1-7.09.2014

Spotkanie autorskie - Ewa Cho-
tomska

BP Golina 08.09.2014

RRR do Bieniszewa Bieniszew 07.09.2014

Inauguracja Roku Kulturalnego DK Golina 12.09.2014

Wernisaż w Galerii Przejściowej DK Golina 12.09.2014

PA
ŹD

ZI
ER

N
IK

Turniej w Tenisie Stołowym 
Drużyn działających  przy 
OSP  z Gminy Golina

Gmina Golina 9-11.2014

Wernisaż w Galerii Przejściowej DK Golina 10.2014

Warsztaty plastyczne DK Golina 10.2014

Noc Świętych Golina 31.10.2014

Warsztaty stroików nagrobnych DK Golina 30-31.10.2014

LI
ST

O
PA

D

Wernisaż w Galerii Przejściowej DK Golina 11.2014

Warsztaty plastyczne DK Golina 11.2014

Koncert zaduszkowy DK Golina 07.11.2014

Turniej Golfa o puchar Burmistrza 
Goliny

Gmina Golina 11.11.2014

Obchody Święta 11 listopada DK Golina 11.11.2014

Spotkanie autorskie - Barbara 
Ciwoniuk

BP Golina 13.11.2014

Mistrzostwa Gminy w Szachach, 
Warcabach

Gimnazjum 22.11.2014

G
RU

D
ZI

EŃ

Mikołajkowe warsztaty ozdób 
świątecznych

DK Golina 4-5.12.2014

Mikołajkowy Turniej Karate 
Kyokushin

Golina 06.12.2014

Memoriał Szachowy im. Tadeusza 
Nowickiego - Przyjma

Przyjma 14.12.2014

Przegląd Twórczości Bożonaro-
dzeniowej

DK Golina 21.12.2014

Otwarty Turniej Piłki Nożnej Ha-
lowej o Puchar Burmistrza Goliny 

Kleczew 20.12.2014

WARTKO – TRIAL Stadion Golina 27.12.2014

KALENDARIUM 
IMPREZ KULTURALNYCH W GMINIE GOLINA


