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Szanowni Panstwo
na Halę widowisko - sportową społeczność szkolna 
oraz mieszkańcy gminy Golina czekali wiele lat.
Dzisiejszy dzień staje się dniem oficjalnego otwarcia 
ogromnego przedsięwzięcia budowlanego 
realizowanego w latach 2015 - 2017.
Budynek na miarę XXI wieku będzie służyć uczniom 
w ramach lekcji wychowania fizycznego, 
a po zajęciach szkolnych stanie się miejscem 
sportowej i kulturalnej aktywności mieszkańców.

  
Przebieg realizacji projektu budowy Hali w Golinie przy ul. Wolności 20A, dz. nr 171.
 14 lutego 2014 roku Rada Miejska w Golinie podjęła uchwałę NR XLVII/191/2014 

w sprawie wyrażenia woli budowy Hali widowiskowo - sportowej w Golinie,
 24 lutego 2014 roku złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departamentu Sportu i Turystyki o ujęcie 
zadania inwestycyjnego w PROGRAMIE ROZWOJU BAZY OBIEKTÓW SPORTOWYCH 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LATACH 2014 - 2018,

 W lipcu 2015 roku przeprowadzona została procedura przetargowa, w wyniku której 
wyłoniony został wykonawca zadania: P.U.H. NAWROT sp. z o.o. reprezentowany przez 
Prezesa Zarządu Ryszarda Nawrota,

 30 maja 2016 roku złożyliśmy wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie 
budowy Hali widowiskowo - sportowej w Golinie,

 13 grudnia 2016 roku nastąpiło zawarcie umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ - EDYCJA 2016 roku. W ramach zawartej umowy Minister Sportu i Turystki 
udzielił Gminie Golina dofinansowania w łącznej wysokości 1 800 000,00 zł,

 Projekt na budowę hali wykonało biuro Projektów Architektonicznych i Budownictwa 
ARCHI - BUD Przeźmierowo. Główny Projektant inż. Roman Jaśkowiak,
– termin realizacji robot budowlanych 05.10.2015 r. – 21.08.2017 r.,
– kierownik budowy Antoni Lamprecht,
– kierownik realizacji projektu Maciej Uniejewski,
– inspektorzy nadzoru inwestorskiego inż. Jan Krupczyński, mgr. Piotr Grabia, 

mgr inż. Marcin Straszewski,
– protokół odbioru końcowego podpisano 05.10.2017 roku,
– pozwolenia na użytkowanie uzyskano 27.10.2017 roku,
– powierzchnia zabudowy 2 212,44 m2,
– powierzchnia użytkowa 2 351,05 m2,
– kubatura 20 269,51 m3,
– całkowita wartość budowy Hali widowiskowo - sportowej w Golinie z dokumentacją, 

kosztami nadzoru według złożonego wniosku wyniosła 7 167 429,00 zł brutto w tym 
koszty kwalifikowane 5 881 335,00 zł.

Burmistrz Goliny 
Mirosław Durczyński
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Jest decyzja – rzecz wymarzona, 
hala ma być postawiona!

Są już ławy, czas na słupy 
no i widać wszystkie druty.

Wokół piach, wokół kurz, 
a tu ściany widać już.

Płyta za płytą do góry hop, 
aż położymy cały strop.

Najpierw ławy  równe jak sznury, 
potem kanoldy i pomalutku mury.

Na budowie ruch szalony, 
rosną mury z każdej strony.

Przyszła  hala – coloseum 
pomieści kibiców bardzo wielu.

Koniec murów czas na strop, 
to kolejny duży krok.
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Są już okna, są już drzwi, 
ocieplenie idzie w mig.

Ocieplenie mamy już, 
elewacja będzie tuż …

Hali front pnie się do góry, 
ma ochotę sięgnąć chmury.

Już za chwileczkę, już za momencik całą 
podłogę da się już skręcić.

Nad projektem się głowili ładnych parę lat. Teraz stoi 
dumna, piękna, nowa i zaprasza wszystkich was.

Od fundamentów aż po dach,  
tak powstaje hali gmach.


