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,,Głos Goliny” można otrzymać w Urzędzie Miej-
skim, Domu Kultury, Bibliotece Publicznej, szko-
łach, innych instytucjach publicznych, u sołtysów, 
w placówkach handlowych.

Święta Bożego Narodzenia przynoszą radość i pokój.
Niech tych wartości nie zabraknie nikomu w całym

Nowym 2014 Roku.
Mieszkańcom Gminy Golina życzymy,

aby był to rok szczęśliwy, aby spełniły się osobiste,
rodzinne i zawodowe plany,

aby rok 2014 przyniósł wiele satysfakcji
z własnych dokonań. 

      Przewodnicząca Rady Miejskiej            Burmistrz Goliny
                Anna Kapturska                       Tadeusz Nowicki
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Samorząd

21 listopada w auli Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika w Golinie odbyła się debata spo-
łeczna pod hasłem „Decydujmy razem”. Wzięli 
w niej udział wicestarosta koniński Andrzej 
Nowak, burmistrz Goliny Tadeusz Piotr No-
wicki, komendant miejski policji w Koninie mł. 
insp. Sławomir Jądrzak. Gospodarz spotkania 
– kierownik posterunku w Golinie asp. sztab. 
Wojciech Staśkiewicz – omówił temat bezpie-
czeństwa na terenie gminy Golina, podkre-
ślając wysoką wykrywalność wykroczeń oraz 
przestępstw. Niewątpliwie wpływ na taki stan 
mają działania prewencyjne prowadzone przez 
miejscowych policjantów.

W drugiej część spotkania zaproszeni go-
ście udzielali odpowiedzi na zapytania miesz-
kańców. Ważnym problemem podkreślanym 
przez uczestników spotkania są zachowania 
grup młodzieży. Jak podkreślono, organizacja 
czasu wolnego przez instytucje organizujące 
życie kulturalne i sportowe nie zawsze spotyka 
się z oczekiwanym zainteresowaniem młodzie-
ży. Nierzadko ważniejsze są relacje w rodzinie, 
a szczególnie umiejętność rozmowy rodziców 
z dziećmi. Zwracano również uwagę na poczu-
cie bezpieczeństwa na osiedlach oraz poczucie 
bezpieczeństwa wśród osób starszych. Istot-
nym elementem zapobiegającym powstawa-
niu zagrożeń jest postawa obywatelska osób 
zamieszkujących daną wspólnotę. Jednym ze 
sposobów takich działań może być „monito-
ring” osób nie będących mieszkańcami dane-
go osiedla, polegający na zapisywaniu obcych 
„podejrzanych” numerów rejestracyjnych sa-
mochodów.

Uczestnicy debaty wyrazili wolę organizowa-
nia kolejnych spotkań, których celem powinno 
być szeroko pojęte bezpieczeństwo w gminie.

XXVIII Memoriał Szachowy
im. Tadeusza Nowickiego

8 grudnia 63 zawodników wystartowało w 
XXVIII Memoriale Szachowym im. Tadeusza No-
wickiego w Przyjmie. Organizatorem spotkania 
miłośników królewskiej gry była Sekcja Szacho-
wa LZS Przyjma. I miejsce zajął Krzysztof Szad-
kowski (8,5 pkt.), II - Kamil Szadkowski (8 pkt.), 
III - Przemysław Dudek (7 pkt.), IV - Sławomir 
Smagalski (6,5 pkt.), V - Ignacy Leśkiewicz (6,5 
pkt.), VI - Kewin Stolarski (6,5 pkt.), VII - Adam 
Grabowski (6,5 pkt.), VIII - Marek Demski (6 pkt.), 
IX - Adam Matlewski (6 pkt.), X - Aron Byra (6 
pkt.).  Sędzią głównym turnieju był Piotr Ślesiń-
ski. Szachistom gratulował i puchary wręczył 
burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki. Puchar 
Starosty Konińskiego najlepszemu zawodniko-
wi przekazał radny powiatowy Zenon Paszek.

Pozostałe wyniki
• najlepsza kobieta turnieju: Agata Kobus (Mi-

kołajewska)
• najstarszy zawodnik turnieju: Eugeniusz Śle-

siński
• najmłodszy zawodnik turnieju: Wanessa Li-

siecka
• szkoły podstawowe: I - Ignacy Leśkiewicz, II - 

Aron Byra, III - Filip Radoch
• szkoły gimnazjalne: I - Kewin Stolarski, II - 

Adam Matlewski, III - Adam Naworski

• szkoły ponadgimnazjalne: I - Sylwia Staszak, 
II - Nikola Okupniarek

• najlepszy zawodnik LZS Przyjma: Andrzej 
Staszak

• najlepsza zawodniczka LZS Przyjma: Sylwia 
Staszak

• nagroda specjalna: Marek Borkowski
W organizacji Memoriału pomogli: Starostwo 

Powiatowe w Koninie, Urząd Miejski w Golinie, 
PHU Ryszard Nowicki w Koninie (dealer Kia 
Motors Polska), Zakład Instalacji Sanitarnej CO 
i GAZ Stefan Lorenc w Nowym Tomyślu, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Przyjmie, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Przyjmie, radna Rady Miejskiej 
w Golinie Iwona Kościelska.

24 października Rada Miejska w Golinie pod-
jęła uchwały dotyczące podatków lokalnych 
na 2014 rok, czyli średniej ceny skupu żyta do 
celów ustalenia podatku rolnego, podatku od 
nieruchomości oraz podatku od środków trans-
portowych. Ich wysokość została utrzymana 
na poziomie roku 2013. Dla przypomnienia, 
średnia cena żyta została obniżona do 55 zł za 
kwintal. Poniżej przypominamy treść uchwały 
dotyczącej podatku od nieruchomości, ponie-
waż dotyczy on największej grupy mieszkań-
ców gminy.
1. Podatek od nieruchomości
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 

nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,75 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod  jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni  wodnych – 4,51 zł 
od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności  pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
a)   mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej –  20,00 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym  materiałem siewnym – 10,65 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów, 

o działalności leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych budynków, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budyn-
ków wykorzystywanych na cele wypoczyn-
kowe – 7,66 zł od 1m² powierzchni użytko-
wej.

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  i ust. 3-7.

Z prac Rady Miejskiej Społeczna 
debata 
o bezpieczeństwie

Burmistrz Tadeusz Nowicki i współorganizatorzy 
z najlepszą trójką zawodników XXVIII Memoriału 

Szachowego im. Tadeusza Nowickiego

Debata o bezpieczeństwie zainteresowała wielu 
mieszkańców
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Zdrowych,Spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego
Nowego 2014 Roku

dla obecnych i przyszłych 
Klientów

życzy

Sala Restauracyjna
G O L I N I A N K A

11 listopada obchodzona była 95. rocznica 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 
123 latach niewoli, wolna Rzeczpospolita Pol-
ska pojawiła się na mapach Europy. Ziściły się 
marzenia czterech pokoleń Polaków urodzo-
nych i wychowanych pod zaborami.

Narodowe Święto Niepodległości było uro-
czyście obchodzone w Golinie i Kawnicach. 
Wzięli w nim udział kombatanci, przedstawi-
ciele władz samorządowych, organizacji spo-
łecznych, młodzież i pozostali mieszkańcy.  
W obu miejscowościach zostały odprawione 
msze święte w intencji ojczyzny. I złożone wią-
zanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej. 
Oddano hołd tym wszystkim, którzy walczyli o 
wolność i niepodległość Ojczyzny. 

Możemy być dumni, że jesteśmy Polakami. 
Polska to nie tylko naród zamieszkujący okre-
ślone terytorium, ale również dziedzictwo kul-
turowe, które ten naród jednoczy.

Narodowe Święto Niepodległości
Uroczyste obchody w Golinie
i Kawnicach

W bieżącym roku zakończono rewaloryzację 
Placu Kazimierza Wielkiego w Golinie. Inwe-
stycja kosztowała 419 396,46 zł z tego UE: 240 
007,70 zł, wkład własny to 179 388,76 zł. 

Oddano również do użytkowania Bibliotekę 
Publiczną w Golinie. Łączny koszt remontu to: 
686 168,00 zł w tym  UE: 301 101,00 zł, gmina 
385 067,00 zł.
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Gospodarka odpadami

Szanowni Mieszkańcy Gminy Golina,

Po raz kolejny na łamach Głosu Golińskiego chcielibyśmy przekazać Państwu kilka informacji związanych z budową sieci gazowej 
w Gminie Golina w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Avrio Media informuje, że obecnie realizowana jest budowa sieci rozdzielczej i przesyłowej w samej miejscowości Golina. W ramach 
tych prac ułożono już ponad 3km rurociągu rozdzielczego i przesyłowego. Poza Goliną trwa budowa sieci przesyłowej na odcinku od 
Spławia poprzez Zalesie aż do Barbarki. Zakończenie powyższych prac zaplanowane jest na koniec 3 kwartału 2014r.

W jakich miejscowościach w gminie Golina można już teraz przyłączyć się do sieci gazowej AVRIO MEDIA?

Do sieci gazowej można się już przyłączyć w miejscowościach położonych wzdłuż wybudowanego rurociągu od miejscowości Kraśni-
ca poprzez Węglew aż do Goliny.

W samej miejscowości Golina można się już przyłączyć do sieci gazowej, jeśli mieszka się przy jednej z następujących ulic: M. Konop-
nickiej, M. Kopernika, Boh. II Wojny Światowej, Chabrowej, Kwiatowej, Wąskiej, Sikorskiego, Szarych Szeregów, 9 Maja, Obrońców Wester-
platte, Słowackiego, Kolejowej i Poniatowskiego.

Wszyscy mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej mogą składać wnioski o przyłączenie i rozpoczynać procedurę 
przyłączenia. Nowe odcinki gazociągu dadzą wielu mieszkańcom długo oczekiwaną alternatywę, ponieważ koszty użytkowania gazu 
ziemnego do ogrzewania są bardzo korzystne i konkurencyjne w stosunku do innych paliw grzewczych. Ponadto, gaz ziemny jest bardzo 
wygodny w użyciu, zapewnia najwyższy komfort i bezpieczeństwo. Jest także paliwem bardzo ekologicznym!

Bieżące informacje związane z budową sieci gazowej, informacje nt. spotkań z mieszkańcami Gminy Golina, informacje gdzie już moż-
na się podłączyć do sieci gazowej można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.avriomedia.pl w zakładce Aktualno-
ści/Gazyfikacja Gminy Golina. Również na naszej stronie w zakładce Taryfa znajdziecie Państwo informacje o wysokości opłat za przy-
łączenie się do sieci gazowej oraz o wysokości opłat za korzystanie z gazu. Z kolei w zakładce Pliki do pobrania można znaleźć i pobrać 
wniosek o przyłączenie się do sieci gazowej oraz zapoznać się ze wzorem umowy kompleksowej na dostarczanie paliwa gazowej oraz 

z ogólnymi warunkami do tej umowy.

Wszystkie informacje związane z realizacją tego Projektu można zawsze uzyskać w biurze AVRIO MEDIA 
w Kostrzynie Wlkp., ul. Wrzesińska 1b lub pod telefonem 61 875 39 68.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wszystkim 
Mieszkańcom Gminy Golina radosnych świąt pełnych ciepła, spędzonym w rodzinnym gro-

nie oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2014 Roku.

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

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Golinie skupia 
ok. 250 osób. Prawie połowa z nich bawiła się 
na wieczorze andrzejkowym zorganizowanym 
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. W progra-
mie było lanie wosku i przewidywanie przy-
szłości na podstawie kształtu oraz wesoła 
loteria. Życzenia imieninowe wraz z kwiatami 
odebrał wiceprzewodniczący Oddziału Rejo-
nowego Andrzej Kalinowski.

Przewodniczący Oddziału Rejonowego 
Stanisław Gawroński poinformował o tym, 
co udało się zrobić w tym roku. Zorganizowa-
no 15 imprez. Było 10 wycieczek, w tym dwie 
kilkudniowe: w góry i nad morze, 3 imprezy 
plenerowe i 2 okolicznościowe. Poszerzyły się 
szeregi organizacji, bowiem przybyło 39 no-
wych członków. Stanisław Gawroński ocenił, że 
rok 2013 był udany. Związek integruje emery-
tów, rencistów i inwalidów i stara się w sposób 
ciekawy zorganizować im wolny czas. Oddział 
Rejonowy w Golinie jest wysoko oceniany na 
szczeblu okręgowym w Poznaniu.

Wieczór andrzejkowy 
emerytów w Golinie



Dzieje Goliny
w średniowieczu 

Trudnością dla badacza najdawniejszych 
dziejów Goliny jest stosunkowo niewielka 
ilość źródeł, którymi dysponuje. Nie zacho-
wały się księgi ławnicze ani radzieckie (nie 
wiemy, czy w ogóle były prowadzone). Przy 
badaniu dziejów tej miejscowości będącej, 
wraz  z innymi osadami, właśnością prywat-
ną należy traktować ją jako miasto w danym 
kluczu dóbr szlecheckich spełniające funkcję 
najważniejszego ośrodka w tym kompleksie. 
Miejscowości te były ściśle ze sobą powiązane 
gospodarczo i administracyjnie. Dlatego tak 
ważnym źródłem są zachowane w Archiwum 
Państwowym w Poznaniu księgi ziemskie ko-
nińskie z okresu średniowiecza, niewykorzy-
stywane dotychczas przez badaczy do pogłę-
bienia wiedzy o średniowiecznych dziejach tej 
miejscowości1.

Granicą chronologiczną naszych rozważań 
będzie początek XVI stulecia.

W okresie rozbicia dzielnicowego teren ten 
należał prawdopodobnie do kasztelanii lędz-
kiej wzmiankowanej w źródłach po raz pierw-
szy w 1236 r.2 Nieprawdziwa jest informacja ja-
koby przywilej lokacyjny Goliny wydał w 1330 
roku król Władysław Łokietek. Brak na to infor-
macji źródłowych3.

1 Wspomina o nich, nie wykorzystując ich wszakże J. 
Łojko: J. Łojko, Dzieje miasta Goliny. 1362-1793. Zarys 
problematyki i źródła, [w:] 650 lat Goliny, pod red. K. Szy-
kownej, Z. Nabzdyka, Golina 2013, s. 8.

2 M. Wyszkowski, Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 
1138-1296, Poznań 2009, s. 202.

3 Informacja taka np. w: Słownik Starożytności Słowiań-

Pierwszym znanym właścicielem Goliny był 
sędzia kujawski Stanisław Kiwała z Ostrowa 
herbu Leszczyc4. Był on synem Jana Kiwały 
z Ostrowa nad Gopłem, kasztelana krusz-
wickiego w latach 1316-1327 i nieznanej 
z imienia córki Sułka, bratanicy arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Jakuba Świnki5. Brał udział 
w wojnach Kazimierza Wielkiego z Litwą, 
w których zdobył sławę wybitnego dowódcy. 
Między 7 października 1351 a 19 lutym 1353 
król mianował go sędzią brzeskim. Po śmierci 
sędziego inowrocławskiego Jana z Kościelca 
król nie wyznaczył jego następcy rozszerzając 
uprawnienia sędziego brzeskiego. Po 11 stycz-
nia 1356 roku Stanisław używał tytułu „sędzia 
kujawski”6. Pełniąc ten urząd rozstrzygał spo-
ry o nieruchomości lub poświadczał ujazd 
granic. W latach 1359-1360 pozwał przed sąd 
królewski w sporze o granicę nieznanych wsi 
księcia gniewkowskiego Władysława Białego, 
któremu Kazimierz Wielki nadał w lenno zie-
mię inowrocławską. Oburzony książę oddał 
lenno królowi7. Stanisław Kiwała zmarł między 
1 marca 1363 a 4 marca 13658. Dnia 22 stycznia 

skich, t. 2, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego,           
W. Walewskiego, Warszawa 1881, s. 657; serwis intere-
netowy www.golina.pl.

4 J. Karczewska, Własność szlachecka na pograniczu wiel-
kopolsko-kujawskim w pierwszej połowie XV wieku, Kra-
ków 2010, s. 108.

5 J. Bieniak, Stanisław Kiwała z Ostrowa, w: Polski Słownik 
Biograficzny, t. 42, Warszawa-Kraków 2003-2004, s. 68.

6 Tamże.
7 Tamże.
8 Tamże.

1362 roku król Kazimierz Wielki nadał w Ciąże-
niu  wspomnianemu Stanisławowi z Ostrowa 
prawo do założenia w jego dobrach miasta 
Goliny9. Ciążeń jest miejscowością, której na-
zwa przewija się w systemie objazdów po Kró-
lestwie, który stosował ostatni z Piastów na 
polskim tronie. Był tutaj w latach: 1347, 1359, 
1362, 1365 i w 1368 roku10. 

Aby średniowieczna miejscowość mogła 
być zaliczona do kategorii miast, musiała po-
siadać prawa miejskie. Terminem tym określić 
możemy ogół norm regulujących stosunki go-
spodarczo-społeczne i prawne danego miasta. 
Ponieważ normy te zostały przeniesione przez 
kolonistów niemieckich, prawo niemieckie 
stało się synonimem prawa miejskiego. Istotą 
przywileju lokacyjnego było wprowadzenie 
nowych wzorów w organizacji miasta, w tym, 
nowej instytucji wójta11. Istotną cechą miasta 
było także odbywanie się w nim targów na 
których dokonywała się wymiana handlowa 
i obrót gospodarczy.

Średniowieczni zasadźcy to swego rodzaju 
przedsiębiorcy inwestujący w zakładanie no-
wych ośrodków i czerpiący z tego określone 
korzyści. Wysokość dochodów zależała w du-

9 Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski (dalej cyt. KDW), t. 
6, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz,Warszawa-Po-
znań 1982, nr 198a.

10 A. Rutkowski, Objazdy i system rządzenia państwem 
przez Kazimierza Wielkiego, „Kwartalnik Historyczny”, R. 
92 (1985), nr 3 s. 608-609.

11 K. Kamińska, Lokacje miast na prawie magdeburskim na 
ziemiach polskich do 1370 roku, Toruń 1990, s. 116.

1. Lokacja miasta

Krzysztof Witkowski
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żym stopniu od operatywności nowego wójta 
w przeprowadzeniu faktycznej lokacji miasta. 
Był to proces skomplikowany, polegający na 
wyznaczeniu działek gruntu dla mieszczan, 
zorganizowaniu handlu, tworzeniu instytucji 
i sprowadzaniu osadników. Zgoda królewska 
stwarzała możliwości do wzbogacenia się za-
sadźcy i właściciela osady. Jesli chodzi o pla-
nowanie przestrzenne średniowiecznego 
miasta można powiedzieć, że obok rynku two-
rzono skupiska rzemieślników. W oddaleniu 
od rynku, które było centrum miasta, osiadali 
ubożsi mieszkańcy lub ci, których pochodze-
nie, zawód czy religia kwalifikowały w oczach 
współczesnych do miana „gorszych”12. Z du-
żym prawdopodobieństwem można stwier-
dzić, że zabudowa Goliny była w większości 
drewniana.           

Lokacja miasta wyrażała społeczno-gospo-
darczą potrzebę stworzenia ośrodka, dookoła 
którego koncentrował się będzie rynek lokal-
ny, gdzie można by dokonać wymiany towa-
rów13.

W czasach Kazimierza Wielkiego miasta 
znacznie rzadziej niż wsie zakładane były od 
nowa. Zwykle wyrastały z innych form osad-
niczych, przeważnie na gruncie istniejących 
już nieco większych skupisk ludności14. Prze-
kształcenie takich skupisk w gminy miejskie 
nie dokonywało się samoczynnie, lecz wyma-
gało z reguły pewnej ingerencji z zewnątrz. 
Był nią właśnie przywilej lokacyjny15. Z taką 
sytuacją mamy do czynienia w przypadku 
Goliny, gdzie akcja osiedleńcza została prze-
prowadzona już wcześniej. Sytuacja gospo-
darcza wymagała jednak utworzenia miasta 
na prawie magdeburskim, które stałoby się 
pewnego rodzaju centrum administracyjnym                          
i gospodarczym dóbr prywatnych. 

W dokumencie lokacyjnym Kazimierz Wiel-
ki podaje przyczyny jego wystawienia. Na 
pierwszym miejscu wymienione są korzyści 
dla gospodarczego rozwoju Królestwa, ponie-
waż „prawo niemieckie zwane średzkim przy-
nosi nam i mieszkańcom naszego Królestwa 
wiele pożytku...”16 Bez wątpienia chodzi w tym 
fragmencie o nawiązanie do ustroju Środy 
Śląskiej założonej, na prawie magdeburskim, 
przez księcia Henryka Brodatego w 1235 roku. 
Jednocześnie monarcha podnosi zasługi od-
biorcy dyplomu (a więc rzeczonego Stanisła-
wa z Ostrowa), za przyczyną których wystawił 
niniejszy dokument. Władca przypomina od-
wagę i wierność sędziego kujawskiego, który 
brał udział w wielu bitwach, walcząc  z nie-
przyjaciółmi17.

Król zezwala Stanisławowi lokować miasto 

12 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczań-
stwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław-Warszawa  
-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 91.

13 S. Piekarczyk, Studia z dziejów miast polskich w XIII-XIV 
w., Warszawa 1955, s. 157.

14 J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 160.

15 Tamże.
16 KDW, t. 6, nr 198a „...ius Thaeutonicum Sredense, sive 

Nouifori, nobis et regnicollis nostris multum utilitatum 
affert...”

17 Tamże.

na prawie niemieckim, na terenie jego włości 
zwanych Błożyno „przy spływającym strymy-
ku zwanym Golina”18 (jest to oczywisty błąd 
pisarza przepisującego dokument; odnośny 
fragment mówił prawdopodobnie o tym, że 
nowe miasto ma się nazywać Golina19). Król 
zezwala na powołanie we wspomnianym 
mieście rady miejskiej i ławników oraz, co 
oczywiste, na wytyczenie działek gruntu dla 
osadników. Król nadaje również osadzie pra-
wo targowe. Wedle przywileju cotygodniowe 
targi odbywać się miały w środę, a doroczne 
dwa razy w ciągu roku: 25 lipca (święto Jaku-
ba Apostoła) oraz 4 października (święto św. 
Franciszka Spowiednika). Wydaje się, że samej 
lokacji dokonał w imieniu właściciela jakiś za-
sadźca, specjalizujący się w tego typu przed-
sięwzięciach.

Z treści przywileju lokacyjnego wynika, że 
miasto wraz z przyległymi miejscowościami 
zajmowało tereny biegnące od Węglewa na 
wschodzie, na zachodzie do okolic Cienina 
i na południe do granic dzisiejszego Myślibo-
rza. Tekst przywileju dowodzi również, że te-
reny te były już wcześniej celem działalności 
osadniczej20. Władca nadaje również osadni-
kom prawo trzebienia lasu, zwanego Czer-
niec znajdującego się pomiędzy Cieninem 
a Dobrosołowem. Oprócz samego miasta król 
przenosi na prawo niemieckie również istnie-
jące w pobliżu wsie: Spławie, Kawnice, Scziec 
(nieodgadnione) oraz Przerówno (miejsco-
wość leżała w parafii Kawnice).

Z treści dokumentu wynika również, że 
mieszczanie otrzymali pełne prawo własno-
ści zarówno „na ziemi jak i w wodzie”, również 
z wszelkimi kruszcami, a także żołędziami, pa-
stwiskami na bagnach i w łęgach21. Elementem 
przywileju lokacyjnego jest także zwolnienie 
określonego obszaru z jurysdykcji królewskich 
urzędników, tak aby tworzona osada otrzyma-
ła pełną niezależność administracyjną. Król 
zwalnia więc miasto oraz wspomniane wsie 
od sądów urzędników królewskich. Wyraźnie 
wspomina, że mieszkańcy miasta podlegać 
mają sądownictwu wójta, a mieszkańcy wio-
sek sołtysa. Lokacja oddała władzę w mieście 
dziedzicznemu wójtowi, który był urzędni-
kiem patrymonialnym Stanisława z Ostrowa 
jako właściciela miasta. W jego imieniu spra-
wował on władzę wykonawczą i sądowniczą 
nad mieszkańcami. Kompetencja sądowa roz-
ciągała się na wszystkich mieszkańców miasta 
podlegających prawu niemieckiemu. Sądow-

18 Tamże: „...in rivulo defluente dicto Golina...”
19 K. Jasiński, Lokacja miasta Goliny w 1362 r., [w:] 650 lat..., 

s. 6.
20 KDW, t. 6, nr 198a: „Insuper damus sibi omnem utilita-

tem et fructum, quem habere per suam et successorum 
suorum providentiam poterit in terra et super terram, 
in terra et in aquis, prout minere, sicut ferri, glandinum, 
pascua quae fieri poterint in palludinibus, silva et in ląg, 
in nemoribus ipsius, prout antiquitus, quorum memo-
ria non existit...”; „Et quod iam dicti cives praenominate 
civitatis habeant et incolle ibidem commorantes, libere 
extirpare silvas et redificare prata et alia huiuscemodi 
secundumque ipsorum praedecessores in antea paci-
fice et quiete nullo impediente tenuerunt et posside-
runt”.

21 Tamże.

nictwo rozciągało się także na wsie przynależ-
ne22. Wójt reprezentował również mieszczan                  
w stosunkach zewnętrznych. Wewnątrz mia-
sta sprawował władzę policyjną – czuwał nad 
ładem i porządkiem. 

Jak uważa Tomasz Jasiński, dokument lo-
kacyjny Goliny jest jakby efektem połączenia 
dwóch elementów: supliki odbiorcy dyplomu 
i królewskich formuł kancelaryjnych. Podkre-
ślenie zasług Stanisława z Ostrowa może być 
tym fragmentem przywileju, który przygo-
tował odbiorca23. Typową dla kancelarii Kazi-
mierza Wielkiego jest arenga. Jej myślą prze-
wodnią jest zachowanie treści zarządzenia dla 
potomności, dzięki pisemnej jego formie. Na 
382 dokumenty wystawione przez ostatnie-
go Piasta na polskim tronie, które przebadał 
Piotr Zieliński, arengę w ogóle zastosowano 
w 25124. Motyw nieprzemijającej wartości pi-
sma znajduje się w 105 arengach tego władcy 
(w tym w arendze przywileju golińskiego)25. 
Formuła ne res gestas coram zawarta w na-
szym dokumencie umieszczona jest jeszcze 
w trzynastu innych dyplomach Kazimierza 
Wielkiego26.

Podsumowując powyższe rozważania, na-
leży stwierdzić, że lokacja Goliny była efek-
tem procesu osadniczego, który trwał na tych 
ziemiach już jakiś czas. Stan poziomu gospo-
darki tych terenów spowodował konieczność 
wprowadzenia nowych wzorów w organizacji 
gospodarki i administracji. Przywilej lokacyj-
ny jawi się raczej jako próba odpowiednie-
go zorganizowania całego kompleksu dóbr 
„golińskich” będących własnością Stanisława 
z Ostrowa, sędziego kujawskiego.

22 K. Kamińska, Lokacje miast..., s. 136-137.
23 K. Jasiński, Lokacja..., s. 5.
24 P. Zieliński, Problematyka pisma w arengach dokumen-

towych władców Polski średniowiecznej, “Folia Bibliolo-
gica” 52/53, 2004/2005, s. 52.

25 Tamże.
26 Tamże, s. 53.
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Prawdopodobne jest, że już w momencie 
lokacji istniał w Golinie kościół wraz z parafią. 
Może świadczyć o tym fakt, że w przywileju 
ani słowem nie wspomina się o zgodzie króla 
na jego pobudowanie. Ponadto fakt, że jeden 
z dorocznych targów miał się, na mocy przy-
wileju lokacyjnego, odbywać w święto patro-
na kościoła (św. Jakuba Apostoła) świadczy, 
że prawdopodobnie termin targu został usta-
nowiony na cześć świętego, który patronował 
istniejącej już świątyni. Jak wspomniano wy-
żej działalność osadnicza na terenie Goliny 
trwała już wcześniej. Prawdopodobnie dla tej 
społeczności parafia powstała już przed 1362 
rokiem. Pierwszym znanym proboszczem jest 
niejaki Henryk, którego imię widnieje pod 
datą 12 stycznia 1366 roku, kiedy świadkował 
na dokumencie sprzedaży wójtostwa Klecze-
wa27. Wydaje się mało prawdopodobne, aby 
kościół i parafia powstały w tak krótkim, bo 
czteroletnim okresie od lokacji. Istniały już za-
pewne wcześniej. Nie można się więc zgodzić 
z ks. dr. Henrykiem Witczakiem, który twierdzi, 
że  parafii w Golinie przed lokacją nie było 
„Ponieważ okoliczne ośrodki znacznie silniej-
sze: w Lądzie, Kazimierzu Biskupim, Koninie, 
czy Słupcy zapewniały w sposób satysfakcjo-
nujący [...] możliwość korzystania z posługi 
religijnej”28. Oprócz wyżej przez mnie wymie-
nionych argumentów za istnieniem parafii 
w Golinie w okresie przedlokacyjnym należy 
jeszcze dodać, że  istnienie parafii oraz świą-
tyń w okolicznych miejscowościach nie może 
być wyznacznikiem nieistnienia parafii w Goli-
nie, tym bardziej, że właścicielowi osady, która 
była największą w tym kluczu dóbr zapewne 
dużo wcześniej zależało na wybudowaniu 
tam kościoła i erygowaniu parafii. Kolejnym 
znanym proboszczem, po wspomnianym 
Henryku, jest dziekan słupecki Mikołaj. Widzi-
my go 9 września 1393 roku świadkującego na 
dokumencie Sięgniewa i jego żony29. W dniu 
16 kwietnia 1428 roku odbyła się rozprawa 
w sądzie kościelnym z powództwa probosz-
cza Goliny (nieznanego z imienia) przeciw 
niejakiemu Jakubowi Sitarzowi z Przyjmy30. 
Proboszcz zarzucił mu nieobyczajne zachow-
nie polegające na ubraniu szat liturgicznych 
i spacerowaniu w nich po kościele „na sposób 
biskupa”. W dniu 20 czerwca 1516 roku w Me-
tryce Koronnej zapisano, że proboszcz go-

27 KDW, t. 3, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1879, nr 1556.
28 H. Witczak, Z dziejów parafii rzymskokatolickiej w Golinie 

do roku 2000, [w:] 650 lat ..., s. 13.
29 KDW, t. 6, nr 331. Jako dziekana słupeckiego widzimy 

go jeszcze 20 października 1398 roku. Zob. KDW, t. 6,                 
nr 368.

30 Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum, t. 
2, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1902, s. 73.

liński Marcin przeniesiony zostaje na parafię 
Morzysław31. Biorąc pod uwagę, że prawo pa-
tronatu należało do właścicieli Goliny (a więc 
nie do króla), zapiskę tę możemy odnieść do 
innej miejscowości o tej samej nazwie. We-
dług stanu z 1521 roku do kościoła pw. św. 
Jakuba Apostoła i parafii należały, oprócz mia-
sta Goliny, wsie: Przyjma, Spławie, Myślibórz 
i Żabnik. Proboszczem był wówczas Stanisław 
z Przerówna32. Do kościoła, jako uposażenie 
parafialne, należała jedna działka gruntu oraz 
ogród leżące w Golinie przy cmentarzu. Dwie 
inne działki były przeznaczone na utrzymanie 
wikariusza i sługi kościelnego. Parafia posiada-
ła również folwark w pobliżu Myśliborza oraz 
łąkę z której „mogą być zebrane trzy duże wozy 
siana”33. Dochody parafii przedstawiały się na-
stępująco. Otóż mieszkańcy Goliny z gruntów 
miejskich płacili meszne gruntowe w wysoko-
ści jednej miary pszenicy i owsa. Natomiast ci, 
którzy nie posiadali pól, płacili stołowe w wy-
sokości jednego grosza34. Właściciele gruntów 
we wsiach Spławie i Przyjmie  płacili dziesięci-
nę snopową. Chłopi ze Spławia płacili meszne, 
a z Przyjmy dziesięcinę pieniężną w wysokości 
sześciu groszy od gospodarstwa.

Na przełomie XIV i XV stulecia klucz goliński 
dostał się w posiadanie rodu Rawiczów. W tym 
czasie obejmował on oprócz Goliny wsie: 
Spławie, Przyjmę, Kraśnicę, Kawnice, Węglew, 
Przerówno i Kolno35. Stało się to po małżeń-
stwie Sięgniewa, stolnika kaliskiego w latach                 
1390-1393, z córką Leszczyca Stanisława Ki-
wały-Jadwigą36. Dnia 14 marca 1390 roku na-
zwany jest stolnikiem konińskim37. W tymże 
dokumencie widzimy Sięgniewa uczestniczą-
cego w sprawie prowadzonej przez sędziego 
kaliskiego Mikołaja w sprawie wytyczenia 
granicy między wsią Świątniki należącą do 
klasztoru w Lądzie a wsią Szetlewo. Rawicze 
z Goliny przybyli z Małopolski. Posiadali w zie-
mi sandomierskiej Janikowo38. Byli również 
właścicielami dóbr na Kujawach Brzeskich 
(klucz piotrkowski)39. Sięgniew wymieniony 

31 Matricularum Regni Poloniae Summaria (dalej cyt. 
MRPS), t. 4, cz. 2,  wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1915,               
nr  10927.

32 J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, 
wyd. J. Łukowski, Gniezno 1880, s.  290-291.

33 Tamże, s. 291.
34 Tamże.
35 J. Karczewska, Własność..., s. 109.
36 J. Wroniszewski, Ród Rawiczów, t. 2, Toruń 1994, s. 43.
37 KDW, t. 3, nr 1896. Być może w 1390 roku (po 14 marca 

1390 r.) Sięgniew awansował ze stolnika konińskiego 
na kaliskego. A. Gąsiorowski, J. Łojko przypuszczają, 
że był on jednak przez cały czas stolnikiem koniniń-
skimZob. A. Gąsiorowski, J. Łojko, Urzędnicy późnośre-
dniowiecznej Wielkopolski (1314-1500), [w:] Urzędnicy 
Wielkopolscy XII-XV wieku, pod red. A. Gąsiorowskiego, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 124.

38 J. Karczewska, Własność..., s. 109.
39 Tamże.

jest zresztą w nekrologu klasztoru cystersów 
w Lądzie co dowodzi jego bliskich kontaktów 
z tym konwentem, a przede wszystkim tego, 
że z całą pewnością materialnie wspierał ten 
klasztor40. Dnia 9 września 1393 roku Sięgniew 
wraz ze swoją małżonką sprzedają jeden łan 
ziemi (w dobrach golińskich, a może i w samej 
Golinie?) mieszczaninowi golińskiemu Bogli, 
jego żonie i dzieciom za sumę czterech grzy-
wien41. Sprzedający zaznacza, że z tego łanu 
kupujący nie będzie zobowiązany do czynszu 
lub innych powinności. Kupujący otrzymał 
prawo swobodnego dysponowania zakupio-
ną ziemią z jednym tylko ograniczeniem. Mia-
nowicie nie mógł zakupionego terenu sprze-
dać, darować lub zamienić ze szlachcicem. 
Widzimy więc dążenie właścicieli dóbr goliń-
skich do nieosiedlania się tutaj szlachty. Jest 
to ciekawy dokument, gdyż występują w nim 
po raz pierwszy władze miejskie. Dyplom 
spisał proboszcz i dziekan słupecki Mikołaj. 
Dowodzi to tego, że właściciele dóbr nie po-
siadali swojego pisarza. Możemy zaryzykować 
twierdzenie, że w ówczesnym czasie nie było 
w kluczu dóbr golińskich osoby na tyle włada-
jącej łaciną, aby mogła spisać dokument.

Burmistrzem Goliny był wówczas niejaki Mi-
kołaj, a godność rajców pełnili w tym czasie: 
Mikołaj, Mikołaj Parzychowicz oraz Gawkon. 
Wójtem był niejaki Manczkon42. W pewnym 
momencie dochodzi do dualizmu władzy 
w mieście i do wykształcenia się sił przeciw-
stawnych. Jedną reprezentował wójt z ławą, 
drugą burmistrz z radą. Organem samorządu 
nie był wójt, ponieważ nie powoływała go 
gmina i pozostawał w całkowitej zależności 
od pana feudalnego43. Kiedy ogół obywateli 
wyłonił własne przedstawicielstwo w postaci 
rady miejskiej, stała się ona autonomicznym 
organem samorządu miejskiego44. Powstanie 
rad miejskich wpłynęło na zróżnicowanie się 
miast i wsi, gdyż do tej pory granica między 
tymi dwoma typami osad była płynna. Dopie-
ro rada stała się organem typowym dla miasta, 
który na wsi nie miał żadnego odpowiednika. 
W Golinie, jak widzimy, rada ta istniała już na 
pewno w 1393 roku, a więc 31 lat po lokacji 
miasta. To bardzo wcześnie. Można przypusz-
czać, że organ ten powstał tak szybko bowiem 
zależało na tym właścicielowi miasta, który, 
w tym przypadku, z pewnością miał nad nim 
kontrolę. Zresztą istnienie rady miejskiej prze-

40 Liber mortuorum monasterii Landensis, [w:] Monumenta 
Poloniae Historica, t. 5, wyd. A. Bielowski, Lwów 1888, s. 
475.

41 KDW, t. 6, nr 331.
42 Tamże.
43 K. Kamińska, Lokacje miast..., s. 141-143.
44 Tamże, s. 142.

2. Dzieje miasta

7

G
ŁO

S 
G

O
LI

N
Y 

• G
RU

D
ZI

EŃ
 2

01
3



widziane jest już w przywileju lokacyjnym.
Synem Sięgniewa i Jadwigi był Jan. Jako Jan 

Goliński świadkuje 29 czerwca 1399 roku na 
dokumencie sędziego kaliskiego Mikołaja, któ-
ry daruje klasztorowi cystersów w Lądzie wieś 
Mokownicę45. Może to świadczyć o pewnych 
związkach również Jana Golińskiego z miejsco-
wymi cystersami (o związkach z tym konwen-
tem jego ojca pisaliśmy wyżej). Tym bardziej, że 
Jan nie występuje tutaj urzędowo jak w dyplo-
mie z 14 marca 1390 roku, kiedy uczestniczył 
w rozgraniczaniu dóbr.

W 1403 roku Jan z Goliny sądził się z Ma-
ciejem Myśliborskim i jego synem o część wsi 
Przerówno46. Prowadził sprawy z dziedzicami 
z Węglewa – Henrykiem i Miroszkiem47. W 1412 
roku doszło do sprawy o limitację między 
Przejmą Jana z Goliny a Cieninem – własnością 
Febronii48. W 1418 roku sądzi się Jan z niejaką 
Klimencyną z Ruczska49. Na prośbę Jana z Go-
liny król Władysław Jagiełło w dniu 25 kwiet-
nia 1418 roku potwierdził przywilej lokacyjny 
Goliny przenosząc prawo organizowania coty-
godniowego targu ze środy na poniedziałek50. 
Znamienne, że władca nazywa Jana „wiernym 
i ukochanym rycerzem”. W 1430 roku Goliń-
ski oddał Węglew wójtowi Stanisławowi. Po-
zostawił dla siebie folwark i ogród z trzema 
zagrodnikami51. W 1462 roku Jan oraz Jakub 
Golińscy sądzą się z żoną Stanisława52. W 1434 
roku sprzedał na wyderkaf za 70 grzywien dział 
w Węglewie Dobrochnie z Myśliborza i jej sy-
nom53. W tym samym roku sprzedał część fol-
warku w Golinie za 26 grzywien Katarzynie de 
Sboscowo54. Doszło także do sprawy o granice 
między Cieninem i Kamieniem a Spławiem 
i Przyjmą. W procesie tym występowali jesz-
cze synowie Jana55. W 1456 r. Sągniew z Goliny 
toczy spór sądowy ze wspomnianą wcześniej 
Dobrochną z Myśliborza56 i Janem z Myśli-
borza57. W tym samym roku sądzi się również 
z Kiełczem z Brudzewa58. W 1463 roku synowie 
Sągniewa Mikołaj, Jan, Wincenty i Jan spłacają 
żyda Izraela z Konina59. Rok później Jakub Wil-
czyński kupuje 4 łany w Spławiu i 4 w Kolnie 
od Jana Golińskiego60. W 1470 r. Jakub z Goliny 
zadłużony był u niejakiej Szachny z Przyjmy na 
kwotę 5 grzywien, którą to kwotę oddać miał 
na święto św. Wojciecha  (23 kwietnia – od 
aut.)61. W 1473 roku wdowa po Sągniewie Anna 
w towarzystwie benedykta Furmana, kanoni-
ka i brata swojego, kwituje synów swych Win-

45 Tamże, t. 3, nr 2006
46 Archiwum Państwowe w Poznaniu, Księgi ziemskie koniń-

skie (dalej cyt. KZK), Z. 1, k. 86. 
47 Tamże, k. 58, 60.
48 J. Karczewska, Własność..., s. 109.
49 Księgi sądowe brzesko-kujawskie 1418-1424, wyd. J. K. Ko-

chanowski, Warszawa 1905, nr 539.
50 KDW, t. 8, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, Warszawa-Po-

znań 1989, nr 822.
51 KZK, Z. 3, k. 155.
52 Teki Dworzaczka, regest nr 61.
53 J. Karczewska, Własność..., s. 110.
54 Teki ...., regest nr 496.
55 KZK, Z. 4, k. 20, 43, 55.
56 KZK, Z. 5, k. 51.
57 Tamże, k. 57v.
58 Tamże, k. 57.
59 Teki..., regest nr 158.
60 Tamże, regest nr 169.
61 KZK, Z. 5, k. 141v-142.

centego i Andrzeja, dziedziców Goliny z posa-
gu i wiana na mieście Golina i wsi Błożyno62. 
W 1481 roku toczy się spór sądowy pomiędzy 
Marcinem, dziedzicem z Przyjmy a Wincentym 
Golińskim63. W tym samym roku Mikołaj Go-
liński, pleban w Brennie kwituje swych braci 
Wincentego i Andrzeja dziedziców w Golinie 
z części miasta Golina oraz wsi: Kolno, Błożyno 
i Spławie, które oddał braciom64. W 1472 r. uczy-
niony jest zapis 4 grzywien na dobrach Spła-
wie, na rzecz ołtarza św. Trójcy przy kościele 
parafialnym w Słupcy65. W 1492 roku Wincenty 
Goliński czyni zapis na rzecz kościoła w Słupcy 
i bractwa św. Ducha66. W 1505 roku Jan z Goli-
ny zabezpieczył Stanisławowi Brudzewskiemu 
i jego dziedzicom, na swojej części Goliny oraz 
na wsiach Spławie i Kolno, 90 grzywien na dzie-
więć lat po 10 grzywien na każdy rok67.

Informacja o sporze sądowym pomiędzy Marcinem 
z Przyjmy a Wincentym Golińskim (1481 r.). Księgi 

ziemskie konińskie, sygn. Z. 5, karta 210. 
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu. 

Fot. Krzysztof Witkowski.

O potencjale gospodarczym Goliny do XV 
wieku nie możemy niestety nic bliżej powie-
dzieć. Trzeba pamiętać, że leżała ona poza sie-
cią głównych dróg. Prawdopodobnie nie istniał 
tu w interesującym nas okresie żaden cech rze-
mieślniczy, a swoje usługi świadczyły pojedyn-
cze osoby. Prawdopodobnie również handel 
był średnio rozwinięty wobec bliskości dużego 
miasta jakim był Konin. Pierwsze informacje 
o sytuacji gospodarczej czerpiemy dopiero 
z wysokości obciążeń w związku z wojną trzy-
nastoletnią przeciw Zakonowi Krzyżackiemu. 
Z tych czasów pochodzą bowiem dwa istotne 
przekazy: spis miast, które zobowiązane zo-
stały do wystawienia wojska wraz z podaniem 
ilości wymaganej od poszczególnych ośrod-
ków68 oraz rejestr poboru specjalnego podatku 
zwanego cyzą, uchwalonego w roku 1459 na 
sejmie w Piotrkowie69.

Golina zobowiązana została do wystawienia 
3 zbrojnych, co plasuje ją wśród miast wiel-
kopolskich w IV, ostatniej kategorii70, a  więc 

62 Teki..., regest nr 2895.
63 KZK, Z. 5, k. 210.
64 Teki..., regest nr 2896.
65 Akta konstystorza, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieź-

nie, syg. AKGn VI-5, k. 4 nlb.
66 Teki..., regest nr 9313.
67 KZK, Z. 6, k. 1.
68 J. Wiesiołowski,  Sieć miejska w Wielkopolsce w XIII-XVI 

wieku. Przestrzeń i społeczeństwo, „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej” (1980), nr 3, s. 396.

69 A. Bieniaszewski, J. Latzke, Rejestr poboru cyzy z miast 
Wielkopolski w latach 1462-1465, „Przegląd Historyczny” 
T. 68 (1977), z. 3, s. 541-553.

70 Klasyfikacja wg. M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje 

najmniej obciążonych71.  Przykładowo, Turek 
wystawić miał 6, Kłodawa – 20, Konin – 15, 
Krośniewice – 3, Gniezno – 20, Uniejów - 13, 
Słupca – 20, Brudzew – 6. Do I kategorii zali-
czono jedynie Poznań – 60 zbrojnych, do II – 
37 miast Wielkopolski, do III – 78, do IV zaliczo-
no 80 miast. 

Jeśli chodzi o wysokość cyzy Golina opła-
ciła dwie z trzynastu rat na ogólną kwotę 3,5 
grzywny. Wysokość wpłaconej przez niektóre 
miasta wielkopolskie cyzy przedstawia poniż-
szy wykaz.

Tab. Wysokość cyzy płaconej przez poszczególne 
miasta.

Nazwa miasta Wysokość cyzy 

Poznań 3646 grzywien

Gniezno 653 grzywny

Kalisz 297 grzywien

Wschowa 332 grzywny

 Koło 203 grzywny

Golina 3,5 grzywny

Słupca 146 grzywien

Konin 101 grzywien

Pyzdry 104 grzywny

Środa 90 grzywien

Pakość 70 grzywien

Śrem 63 grzywny

Stawiszyn 83 grzywny

Września 8 grzywien

Plasuje to Golinę wśród miast najmniej ob-
ciążonych. Wiemy, że cyzę wybierano jeszcze  
w roku 147972. Opierając się na tak skromnych 
podstawach, nie możemy wysuwać zbyt dale-
ko idących wniosków o sytuacji gospodarczej 
miasta w drugiej połowie XV wieku, gdyż nie 
znamy kryteriów, według których skarb kró-
lewski obciążał poszczególne ośrodki. Można 
jednak stwierdzić, że Golina była miastem 
o minimalnym potencjale ekonomicznym 
i gospodarczym. Wydaje się, że mimo otrzy-
mania praw miejskich duża część mieszkań-
ców miasta trudniła się jednak rolnictwem. 
Jest to sytuacja charakterystyczna dla śre-
dniowiecznych miast, a w szczególności tych 
mniejszych.

Podsumowując należy stwierdzić, że ubo-
gość materiału źródłowego nie pozwala na 
bardziej obszerne przedstawienie poszczegól-
nych zagadnień związanych ze średniowiecz-
nymi dziejami Goliny i okolic. 

 

miast..., s. 110.
71 Kategoria IV - do 4 zbrojnych, III - do 10, II – powyżej 10 

zbrojnych, I – Poznań, 60 zbrojnych.
72 MRPS, t. 1, nr 1498.
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7 drużyn z terenu gminy Golina wystartowa-
ło w Lidze Szóstek Piłkarskich. Turniej rozpoczął 
się 2 maja, a zakończył 13 października na bo-
isku ,,Orlik” przy Szkole Podstawowej w Kaw-
nicach. I miejsce zajął zespół LUKS Węglew, II 
– FC Golina, III – OSP Spławie. Królem strzelców 
został Piotr Kusiołek z FC Golina, a najlepszym 
bramkarzem Michał Koliński z LUKS Węglew. 
Dodatkowo został rozegrany Puchar Ligi na 
boiskach trawiastych w Radolinie i Myśliborzu. 
Zdobył go także zespół z Węglewa. 

Na podsumowaniu Ligi piłkarzom gratulo-
wali burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki i prezes 
Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
Mirosław Durczyński.

Mecze prowadzili Robert Iwiński i Daniel Ka-
czan. Puchary, dyplomy i nagrody ufundował 
Burmistrz Goliny i Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Golinie.

Ligę Szóstek Piłkarskich 
wygrał LUKS Węglew

We wrześniu strażacy z OSP Kawnice cieszyli 
się z samochodu przekazanego nieodpłatnie 
przez OSP Jabłonka, w gminie Kleczew. W paź-
dzierniku ten dobry wzór miał swój ciąg dal-
szy. Strażacy OSP Kawnice przekazali bowiem 
nieodpłatnie samochód strażacki ,,Żuk” z roku 
1994 zaprzyjaźnionej jednostce OSP Rosocha. 
Jednostka ta liczy prawie 70 druhów. Do tej 
pory użytkowała samochód ,,Żuk” z 1974 roku. 
Odpowiednie dokumenty przekazali sobie 
prezes OSP Kawnice Mariusz Majewski oraz 
wiceprezes i naczelnik OSP Rosocha Henryk 
Nejman. W uroczystości uczestniczył burmistrz 
Goliny Tadeusz Nowicki, władze gminne OSP 
oraz władze jednostek OSP z Kawnic i Rosochy. 

Samochód
dla OSP Rosocha

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Golinie 
funkcjonuje przy ul. Kolejowej 25 (obok Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej). W każdy czwartek, 
w godz. 16.00-18.00, można tu skorzystać z bez-
płatnych porad i konsultacji psychologicznych.

Są one skierowane przede wszystkim do 
osób uzależnionych od alkoholu oraz pijących 
w sposób ryzykowany i szkodliwy, a także do 
ich bliskich. Pomoc jest udzielana również in-
nym osobom, które zmagają się z różnorodny-
mi problemami, które negatywnie odbijają się 
na ich zdrowiu psychicznym. Wtedy pierwszo-
planowym zadaniem jest zapewnienie krótko-
terminowej opieki psychologicznej i skierowa-

Punkt Konsultacyjny GKRPA
nie danej osoby, jeżeli tego wymaga sytuacja, 
do specjalisty, na przykład do psychiatry.

Zasadnicza pomoc polega na udzieleniu 
wsparcia psychologicznego oraz przekazaniu 
użytecznych informacji dotyczących m.in. kon-
sekwencji zdrowotnych związanych z nadmier-
nym piciem alkoholu, możliwościach leczenia 
choroby alkoholowej, korzyściach związanych 
z uczestnictwem w spotkaniach grup samopo-
mocowych Anonimowych Alkoholików.

Bardzo ważnym obszarem działalności jest 
pobudzanie i wzmacnianie motywacji do do-
konania pozytywnych zmian w swoim życiu 
poprzez podjęcie leczenia lub przynajmniej 
ograniczenie szkód wynikających z nadmier-

nego picia. Ma to podstawowe znaczenie dla 
efektów terapii. Bowiem bez odpowiedniego 
poziomu motywacji osobistej szanse poradze-
nia sobie z chorobą alkoholową są niewielkie. 
Punkt Konsultacyjny służy także osobom, które 
już wyszły z choroby alkoholowej i potrzebują 
rozmów służących utrzymaniu abstynencji. 

Ponieważ uzależnienie od alkoholu bardzo 
często wiąże się z przemocą domową, istot-
ne jest także uwrażliwianie na ten negatywny 
aspekt relacji rodzinnych oraz konieczność 
ochrony przez skutkami agresji. Wtedy pokazy-
wane są możliwości korzystania przez spraw-
ców przemocy z zajęć korekcyjno-edukacyj-
nych, a ofiar przemocy – z grup wsparcia.

Sport
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Oświata

Szkoła Podstawowa w Golinie

Szkoła Podstawowa w Przyjmie

Dla uczczenia wielkiego Wielkopolanina Hi-
polita Cegielskiego, w 200. rocznicę jego uro-
dzin, Sejmik Wojewódzki w Poznaniu ogłosił rok 
2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego. W związku 
z tym w Szkole Podstawowej im. Juliusza Sło-
wackiego w Golinie podjęto się realizacji pro-
jektu, którego celem było przybliżenie życia 
i działalności wielkiego syna wielkopolskiej 

Projekt
o Hipolicie 
Cegielskim

ziemi. Koordynatorka akcji Justyna Szczot we 
współpracy z grupą nauczycieli zainspirowała 
uczniów do poznawania Hipolita Cegielskiego.

W ramach projektu przeprowadzono stoso-
wane do wieku dzieci pogadanki, wzbudzając 
zainteresowanie osobą i dziełem wybitnego 
pozytywisty. W salach lekcyjnych i na koryta-
rzu pojawiły się tematyczne gazetki. Kolejnym 
krokiem było wykonanie przez młodszych 
uczniów prac plastycznych pod hasłem „Hipo-
lit Cegielski w oczach dziecka”. Uczniowie klas 
IV-VI wykonali natomiast estetyczne albumy 
o życiu poznańskiego organicznika, ale także 
pedagoga i filologa. Swoje talenty uczniowie 
golińskiej podstawówki pokazali również po-
przez wykonanie modeli maszyn i narzędzi, 
będących wytworem pracy organicznej i prze-

Szkoła Podstawowa w Kawnicach

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Koninie dbając o profesjonalne nauczanie 
dzieci w zakresie wychowania komunikacyj-
nego corocznie wyposaża szkoły podstawowe, 
które osiągnęły dobre wyniki w eliminacjach 
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wśród nich 
znalazła się Szkoła Podstawowa im. Stanisła-
wa Wyspiańskiego w Kawnicach. Wcześniej 
uczniowie: Julita Marciniak, Antoni Łagowski, 
Tomasz Wojaczyk, przygotowywani pod kie-
runkiem Jolanty Grabia, zdobyli dla SP III miej-
sce w powiecie.

13 listopada Piotr Korytkowski, dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Koninie, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 

Dostała trzy rowery
8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie prze-
kazał Szkole Podstawowej w Kawnicach po-
moce dydaktyczne stanowiące wyposażenie 
pracowni wychowania komunikacyjnego: trzy 
rowery z wyposażeniem, zestaw 32 znaków 
drogowych, sygnalizator świetlny przenośny 
(trzykomorowy) wraz z akumulatorem, tablicę 
magnetyczną „Skrzyżowania”, plansze „Znaki 
drogowe”, „Wypadek drogowy – pierwsza po-
moc”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Sytuacje 
drogowe”, broszury o tematyce związanej 
z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wartość 
przekazanych pomocy przekroczyła 5 tys. zł.

Otrzymane pomoce będą w pełni wyko-
rzystywane przez uczniów w dalszej pracy 
edukacyjnej. Dyrektor, Rada Pedagogiczna 

i cała społeczność szkolna na ręce dyrektora 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
Piotra Korytkowskiego składają podziękowa-
nie za wsparcie szkoły, a tym samym za pomoc 
w przygotowaniu uczniów do bezpiecznego 
uczestnictwa w ruchu drogowym.

24 października odbyła się uroczystość ślu-
bowania i pasowania uczniów klasy I . W tym 
niecodziennym spotkaniu uczestniczyli dy-
rekcja szkoły, zaproszeni goście, nauczyciele, 
rodzice, dziadkowie i oczywiście bohaterowie 
tego dnia, czyli pierwszoklasiści. Dzieci wykaza-
ły się znajomością zasad dobrego wychowania, 
zasad bezpieczeństwa na drodze oraz przed-

Ślubowanie 
pierwszoklasistów

mysłowej Hipolita Cegielskiego. Nie zabrakło 
także multimedialnych prezentacji, przygoto-
wanych przez uczniów.

Justyna Szczot,
Przemysław Ciesielski

stawiły zwyczaje panujące w ich klasie. Uro-
czyste ślubowanie złożyli nie tylko uczniowie, 
ale również wychowawca klasy – Ewa Wendt, 
a w imieniu rodziców – Agnieszka Biernacka. 
Dzieci zostały pasowane przez panią dyrektor 
i przyjęte do społeczności szkolnej. Imprezę za-
kończyło wykonanie wspólnego zdjęcia.
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Oświata

Gimnazjum w Golinie

Biblioteka Publiczna w Golinie

Od początku roku szkolnego dyrekcja i wy-
chowawcy z Gimnazjum im. Mikołaja Koper-
nika w Golinie dużo uwagi poświęcili bezpie-
czeństwu młodzieży. Służyły temu spotkania z  
policją i strażą miejską. Poza tym na początku 
października gimnazjaliści od st.asp. Katarzyny 
Wiśniewskiej z Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Koninie dowiedzieli się o od-
powiedzialności nieletnich za czyny karalne. 

Były także inne spotkania. Trzecioklasiści 
uczestniczyli w warsztatach zawodoznawczych 
pod hasłem „Aby nie stać w kolejce po pracę”, 
zorganizowanych przez przedstawicieli Mobil-
nego Centrum Informacji Zawodowej w Ko-
ninie. A psycholog Anna Grudzień z Poradni 
Psychologiczno–Pedagogicznej w Ślesinie 
spotkała się z rodzicami i nauczycielami, udzie-
lając wsparcia i porad dotyczących rozwiązy-
wania najróżniejszych problemów. Niezwykle 
ważnym działaniem o charakterze społecznym 
i przede wszystkim wychowawczym był udział 
uczniów w projekcie ,,Młodzi adoptują zabytki”, 
którego celem jest uratowanie przed całkowi-
tym zniszczeniem i zapomnieniem cmentarza 
w Węglewskich Holendrach. 

Gimnazjum ma również sukcesy dydaktycz-
ne. Piotr Sobczak, uczeń III klasy, zdobył III miej-
sce w konkursie matematycznym ,,Matematyka 
na budowie”, skierowanym do uczniów z Ko-

Dużo o bezpieczeństwie 
młodzieży 

nina i subregionu konińskiego. Szkolny etap 
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Społeczeń-
stwie zakończył się również sukcesem Piotra. 
Natomiast Mateusz Wawrzyniak i Piotr Sobczak 
znaleźli się w etapie rejonowym konkursu z fi-

Piotr Sobczak zdobył III miejsce w konkursie matema-
tycznym ,,Matematyka na budowie”

Waldemar Tykwa i Klaudia Wicińska w Międzypowia-
towym Konkursie Piosenki Żołnierskiej i  Patriotycznej 

wyśpiewali sobie główne nagrody – Złotą Nutkę

W Międzypowiatowym Konkursie Piosenki Literac-
kiej Waldemar Tykwa i Liwia Skórzewska otrzymali 

wyróżnienia

Głównym zadaniem Biblioteki Publicznej 
w Golinie, z filiami w Przyjmie i Kawnicach, jest 
popularyzacja czytelnictwa, którą realizuje się 
nie tylko poprzez zakup nowości książkowych, 
ale również za sprawą spotkań z pisarzami, lekcji 
bibliotecznych, kultywowania pamięci o najważ-
niejszych rocznicach i wydarzeniach literackich. 

W listopadzie Biblioteka Publiczna w Przyj-
mie i w Kawnicach zajęcia na temat jesieni 
przeprowadziły bibliotekarki: Anna Nawrocka 
i Monika Paszek. Zajęcia miały na celu zainte-
resowanie dzieci poezją, a także pokazanie im, 
jaka piękna może być przyroda w tym okresie. 
Spotkanie z 5- i 6-latkami ze Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie 
i dziećmi uczęszczającymi do punktu biblio-
tecznego w Węglewie rozpoczęto od głośnego 
przeczytania wierszy H. Zdzitowieckiej: „Skarby 
jesieni” i „Co się w lesie czerwieni”. Następnie był 

Od patriotyzmu
do Bożego Narodzenia

czas na prace plastyczne. Przedszkolaki z Przyj-
my wykonały jesienne liście, natomiast dzieci 

z punktu bibliotecznego w Węglewie -  stro-
iki jesienne, drzewa z bibuły oraz talerze pełne 
zdrowych warzyw i owoców.  

Aby godnie uczcić 95. rocznicę odzyskania 
niepodległości, Biblioteka Publiczna w Przyj-
mie 8 listopada zorganizowała lekcję historii. 
Wzięły w niej udział dzieci uczęszczające do bi-
blioteki oraz dzieci z oddziału przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Przyjmie. Zajęcia miały rozbudzić 
w najmłodszych uczucia patriotyczne oraz  
utrwalić wiadomości o historii naszego kraju. 

Na koniec zajęć dzieci wykonały godło Pol-
ski, a 5- i 6-latki flagę narodową.

Podczas lekcji bibliotecznej w 105. rocznicę 
urodzin przypomniano pisarkę dla dzieci Hele-
nę Bechlerową. W książkach tej autorki  ważnymi 

elementami były uroki przyrody, ciepło domu 
rodzinnego, życzliwość i wzajemne zrozumienie. 
Najważniejsze utwory to: ,,Zajączek z rozbitego 
lusterka”, ,,Dom pod kasztanami”, ,,Kolczatek”. 

Grudzień to tradycyjnie okres, w którym 
przypomina się tradycje związane ze Święta-
mi Bożego Narodzenia. Biblioteka Publiczna 
w Golinie organizuje zajęcia o tematyce świą-
tecznej, m.in. robienie kartek świątecznych, 
witraży i ozdób choinkowych, przy wykorzy-
staniu różnych technik.

Dzieci z oddziału przedszkolnego w Przyjmie z 
polskimi flagami

zyki. W dalszych etapach o jak najlepsze miejsce 
w konkursie z biologii powalczy także Waldemar 
Tykwa. Oprócz konkursów przedmiotowych 
uczniowie biorą czynny udział w licznych kon-
kursach o charakterze artystycznym. Waldemar 
Tykwa i Klaudia Wicińska w Międzypowiatowym 
Konkursie Piosenki Żołnierskiej i  Patriotycznej 
wyśpiewali sobie główne nagrody – Złotą Nut-
kę. W Międzypowiatowym Konkursie Piosenki 
Literackiej Waldemar Tykwa i Liwia Skórzewska 
otrzymali wyróżnienia. 

Wszystkie działania podejmowane przez 
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie 
są dokumentowane i promowane na stronie 
internetowej szkoły: www.gimgolina.pl 

E. Kasprzyk
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Owacją na stojąco zakończył się kameralny 
recital Eleny Krawczyk w Domu Kultury w Go-
linie. Występ był hołdem dla wspaniałej, nie-
zwykle popularnej artystki – Anny German. 
Koncert został tak pomyślany, by stanowić 
swoisty przewodnik po życiu kobiety. Nie mo-
gło więc zabraknąć utworów o miłości zarów-
no tej szczęśliwej, jak i tej niespełnionej. Licz-
nie zgromadzona publiczność mogła usłyszeć 
m.in. ,,Tańczące Eurydyki”, ,,Kupiłabym Ci me 
kochanie” i ,,Człowieczy los”. 

Z piosenkami Anny German
Elena Krawczyk  zaśpiewała  także kilka  pio-

senek obcojęzycznych wykonywanych przez 
Annę German, takich jak włoski utwór neapo-
litański ,,Funiculi, Funicula” oraz rosyjski utwór 
„ Kiedy kwitną sady”.  To właśnie piosenki na-
pisane w języku Puszkina były chyba najcie-
plej przyjmowane i najgłośniej oklaskiwane 
przez zebranych . Zostały one przetłumaczone 
na język polski przez Tadeusza Rubinkowicza 
i  Elenę Krawczyk. Artystka  wykazała się także 
talentem aktorskim, bowiem z polotem  recy-

towała owe utrzymane w nastrojowym, po-
etyckim klimacie przekłady. Trzeba przyznać, 
że  uświetniło to recital. 

Zachwycona publiczność dwukrotnie prosiła 
Elenę Krawczyk o bis. Piosenkarka, zamieszkała 
na stałe w Kleczewie, ujęła wszystkich nie tylko 
zachwycającym głosem, ale także skromnością, 
otwartością i komunikatywnością.  Po występie 
chętnie rozmawiała  z melomanami, którzy go-
rąco dziękowali jej za chwile wzruszeń.

Karolina Kasprzak

KOCHANI!!!
Już 12 stycznia 2014 roku kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
Dom Kultury w Golinie jak co roku przyłącza się do sztabu 
w CKiS w Koninie. Na ulice wyjdzie 30 wolontariuszy.
Już od lat udaje nam się wesprzeć Fundację WOŚP i to z roku na rok coraz pokaźniejszymi kwo-
tami. Mamy nadzieję, że  i w tym roku pokażemy, że nasze serca są otwarte na bezinteresowną 
pomoc innym ludziom.
Zapraszamy do przynoszenia wszelkich przedmiotów, które mogłyby powiększyć w sprzedaży 
i licytacji sumę naszej zbiórki.
Ofiarodawcy mogą przynosić przedmioty do Domu Kultury w Golinie już teraz! Zapraszamy do 
włączenia się do tej akcji!

GRAMY DO KOŃCA ŚWIATA I O JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ!! !

Już 12 stycznia po raz kolejny zagra Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku 
kwestujemy  „NA RATUNEK - NA ZAKUP SPE-
CJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA DZIECIĘCEJ 
MEDYCYNY RATUNKOWEJ I GODNEJ OPIEKI 
MEDYCZNEJ SENIORÓW”. Goliński  finał jak 
zwykle zapowiada się ciekawie. Sztab WOŚP 
tradycyjnie działa w  miejscowym Domu kul-
tury, tutaj też rozegrają się najważniejsze wy-
darzenia Finału. Impreza wystartuje o godz. 
17.00 w Sali OSP. W programie są występy 
dzieci i młodzieży z placówek oświatowych. 
Około godziny 18.30 przewidziana jest licyta-
cja po której na scenie zaprezentuje się Kapela 
Podwórkowa „Goliniaki Kraciaki”. Tradycyjnie 
o 20. 00 jest światełko do nieba. 

Ponadto o godzinie 13.00 spod Domu Kultu-
ry wystartuje marszobieg „Wart(k)o dla WOŚP”. 
Zapraszamy wszystkich biegaczy oraz upra-
wiających nordic walking. Udział w imprezie 
wspomoże konto orkiestry. Pieniądze zebrane 
w 2014 roku zostaną podzielone. Połowa wy-
korzystana będzie na wsparcie zakupu specja-
listycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej, połowa na godną opiekę dla se-
niorów. Rok temu, podczas XXI Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Golinie, udało 
się zebrać 8500 zł. 

XXII finał 
WOŚP
w Golinie


